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Schuifroosters

BEKRO PLASTIKS

Schuifrooster afsluitbaar

Schuifroosters, afsluitbaar.
Kunststof schuifroosters met koord en schuif in het midden, inclusief
schroeven.
Leverbaar in wit en bruin

materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte h.o.h. afstand

(montagegaten)
kleur

1701 133 cm² 250 mm 200 mm 10 mm 230 x 180 mm wit
1701 BR 133 cm² 250 mm 200 mm 10 mm 230 x 180 mm bruin
685 287 cm² 350 mm 300 mm 13 mm 325 x 275 mm wit
687 66.5 cm² 160 mm 160 mm 10 mm 145 x 145 mm wit
687 BR 66.5 cm² 160 mm 160 mm 10 mm 145 x 145 mm bruin
692 191 cm² 300 mm 250 mm 13 mm 325 x 275 mm wit
692 BR 191 cm² 300 mm 250 mm 13 mm 325 x 275 mm bruin
698 95.4 cm² 150 mm 220 mm 10 mm 130 x 195 mm wit
704 127.3 cm² 200 mm 200 mm 13 mm 185 x 185 mm wit
704 BR 127.3 cm² 200 mm 200 mm 13 mm 185 x 185 mm bruin
706 262 cm² 300 mm 300 mm 13 mm 275 x 275 mm wit

AIR CONTROL

Schuifrooster afsluitbaar met trekkoord

AIR CONTROL Schuifroosters met of zonder vliegengaas, afsluitbaar.
Kunststof schuifroosters met koord en schuif, inclusief schroeven.
Leverbaar in wit en bruin.

Aanduidingen:

- Kleur wit = 02
- kleur bruin = 04
- uitvoering met vliegengaas = M

materiaal: kunststof
vliegengaas: nee

  
  
  
  

 

artikelnr type kleur luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

20201070 6"X6" / 02 wit 70 cm² 160 mm 160 mm 137 x 137 mm
20201070 BR 6"X6" / 04 bruin 70 cm² 160 mm 160 mm 137 x 137 mm
20201071 8"X8" / 02 wit 120 cm² 200 mm 200 mm 177 x 177 mm
20201071 BR 8"X8" / 04 bruin 120 cm² 200 mm 200 mm 177 x 177 mm
20201072 10"X8" / 02 wit 146 cm² 250 mm 200 mm 227 x 177 mm
20201072 BR 10"X8" / 04 bruin 146 cm² 250 mm 200 mm 227 x 177 mm
20201073 10"X12" / 02 wit 225 cm² 250 mm 300 mm 227 x 277 mm
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artikelnr type kleur luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

20201073 BR 10"X12" / 04 bruin 225 cm² 250 mm 300 mm 227 x 277 mm

AIR CONTROL

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas en trekkoord

AIR CONTROL Schuifroosters met of zonder vliegengaas, afsluitbaar.
Kunststof schuifroosters met koord en schuif, inclusief schroeven.
Leverbaar in wit en bruin.

Aanduidingen:

- Kleur wit = 02
- kleur bruin = 04
- uitvoering met vliegengaas = M

materiaal: kunststof
vliegengaas: ja

  
  
  
  

 

artikelnr type luchtdoorlaat breedte hoogte kleur h.o.h. afstand
(montagegaten)

20201074 6"X6" M / 02 53 cm² 160 mm 160 mm wit 137 x 137 mm
20201074 BR 6"X6" M / 04 53 cm² 160 mm 160 mm bruin 137 x 137 mm
20201075 8"X8" M / 02 90 cm² 200 mm 200 mm wit 177 x 177 mm
20201075 BR 8"X8" M / 04 90 cm² 200 mm 200 mm bruin 177 x 177 mm
20201076 10"X8" M / 02 105 cm² 250 mm 200 mm wit 227 x 177 mm
20201076 BR 10"X8" M / 04 105 cm² 250 mm 200 mm bruin 227 x 177 mm
20201077 10"X12" M / 02 168 cm² 250 mm 300 mm wit 227 x 277 mm
20201077 BR 10"X12" M / 04 168 cm² 250 mm 300 mm bruin 227 x 277 mm

WEHA

Schuifrooster luxe uitvoering met trekkoord

Luxe Kunststof schuifrooster afsluitbaar met trekkoord, inclusief
schroeven
Binnenrooster, wit kunststof, mooi design, bevestigingsschroeven niet
zichtbaar

kleur: wit
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

20210150 108 cm² 160 mm 170 mm 145 x 145 mm
20210151 195 cm² 200 mm 210 mm 183 x 183 mm
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artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

20210152 255 cm² 250 mm 210 mm 230 x 180 mm

BEKRO PLASTIKS

Schuifrooster

Ventilatieroosters 370x40 mm, schuifrooster
Kleur wit, zwart en bruin.
Inclusief schroeven

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte materiaal kleur h.o.h. afstand

(montagegaten)

1708 46.4 cm² 370 mm 40 mm 4 mm kunststof wit 368 x 35 mm
1708 BR 46.4 cm² 370 mm 40 mm 4 mm kunststof bruin 368 x 35 mm
1708 ZW 46,4 cm² 370 mm 40 mm 4 mm kunststof zwart 368 x 35 mm

BEKRO PLASTIKS

Schuifrooster afsluitbaar

Schuifrooster, inclusief schroeven.
Afsluitbaar d.m.v. een schuif in het midden.
Kleur wit

materiaal: kunststof
kleur: wit

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte h.o.h. afstand

(montagegaten)

688 22.3 cm² 165 mm 60 mm 6 mm 145 x 45 mm
708 36.5 cm² 250 mm 80 mm 10 mm 235 x 65 mm

AIR CONTROL

Schuifrooster afsluitbaar

AIR CONTROL schuifrooster, inclusief schroeven. Afsluitbaar d.m.v. een
schuif in het midden. Kleur wit (02), bruin (04) en zwart (05)

materiaal: kunststof
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artikelnr type kleur breedte hoogte luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

20201078 165X60 / 02 wit 165 mm 60 mm 16 cm² 149 x 44 mm
20201078 BR 165X60 / 04 bruin 165 mm 60 mm 16 cm² 149 x 44 mm
20201078 ZW 165X60 / 05 zwart 165 mm 60 mm 16 cm² 149 x 44 mm
20201079 240X80 / 02 wit 240 mm 80 mm 45 cm² 224 x 64 mm
20201079 BR 240X80 / 04 bruin 240 mm 80 mm 45 cm² 224 x 64 mm

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar

Schuifrooster, zonder vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm. Binnenrooster
afsluitbaar d.m.v. draaiknop, voor toe- en afvoer van lucht. Aluminium wit
RAL 9010

kleur: wit
materiaal: aluminium

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)

24021616 W 51 cm² 155 mm 155 mm 139 x 139 mm
24022020 W 87 cm² 195 mm 195 mm 179 x 179 mm
24022520 W 120 cm² 195 mm 245 mm 229 x 179 mm
24023704 W 42 cm² 370 mm 40 mm 358 mm

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar

Schuifrooster, zonder vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm. Binnenrooster
afsluitbaar d.m.v. schuif, voor toe- en afvoer van lucht. Aluminium wit RAL
9010

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)
materiaal kleur

24027002 W 38 cm² 700 mm 22 mm 680 mm aluminium wit
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WEHA

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas

Schuifrooster, met vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm. Binnenrooster
afsluitbaar d.m.v. draaiknop, voor toe- en afvoer van lucht.

  
  
  
  

 
artikelnr kleur luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)
materiaal

240310004 W wit 118 cm² 1000 mm 40 mm 988 mm aluminium
240310009 W wit 272 cm² 1000 mm 90 mm 988 x 50 mm aluminium
24031521 W wit 73 cm² 150 mm 215 mm 134 x 199 mm aluminium
24031616 W wit 51 cm² 155 mm 155 mm 139 x 139 mm aluminium
24032020 W wit 87 cm² 195 mm 195 mm 179 x 179 mm aluminium
24032520 W wit 120 cm² 195 mm 245 mm 179 x 229 mm aluminium
24033003 W wit 21 cm² 300 mm 30 mm 288 mm aluminium
24033004 aluminium 29 cm² 300 mm 40 mm 288 mm aluminium
24033004 W wit 29 cm² 300 mm 40 mm 288 mm aluminium
24033009 W wit 64 cm² 300 mm 90 mm 288 x 50 mm aluminium
24033025 W wit 182 cm² 250 mm 300 mm 229 x 284 mm aluminium
24033030 W wit 252 cm² 300 mm 300 mm 284 x 284 mm aluminium
24033703 W wit 27 cm² 370 mm 30 mm 358 mm aluminium
24033704 W wit 39 cm² 370 mm 40 mm 358 mm aluminium
24034030 W wit 328 cm² 300 mm 400 mm 284 x 384 mm aluminium
24034703 W wit 35 cm² 470 mm 30 mm 458 mm aluminium
24035004 W wit 56 cm² 500 mm 40 mm 488 mm aluminium
24035006 W wit 82 cm² 500 mm 65 mm 488 x 36 mm aluminium
24035009 W wit 112 cm² 500 mm 90 mm 488 x 50 mm aluminium
24035015 W wit 208 cm² 500 mm 150 mm 488 x 110 mm aluminium
24036003 W wit 46 cm² 600 mm 30 mm 588 mm aluminium
24036506 W wit 113 cm² 650 mm 65 mm 638 x 36 mm aluminium
24036509 W wit 160 cm² 650 mm 90 mm 638 x 50 mm aluminium
24037503 W wit 82 cm² 750 mm 30 mm 738 mm aluminium
24037504 W wit 88 cm² 750 mm 40 mm 738 mm aluminium
24037509 W wit 192 cm² 750 mm 90 mm 738 x 50 mm aluminium

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas

Schuifrooster, met vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm. Binnenrooster
afsluitbaar d.m.v. draaiknop, voor toe- en afvoer van lucht.

  
  
  
  

 
artikelnr breedte hoogte luchtdoorlaat h.o.h. afstand

(montagegaten)
materiaal kleur

24033704 370 mm 40 mm 39 cm² 358 mm aluminium geanodiseerd
aluminum

24035004 500 mm 40 mm 56 cm² 488 mm aluminium geanodiseerd
aluminum
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artikelnr breedte hoogte luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

materiaal kleur

24035006 500 mm 65 mm 82 cm² 488 x 36 mm aluminium geanodiseerd
aluminum

24035009 500 mm 90 mm 112 cm² 488 x 50 mm aluminium geanodiseerd
aluminum

24035015 500 mm 150 mm 208 cm² 488 x 110 mm aluminium geanodiseerd
aluminum

WEHA

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas

RVS 304 schuifrooster, met vliegengaas, opbouwhoogte = 8 mm.
Binnenrooster afsluitbaar d.m.v. draaiknop, voor toe- en afvoer van lucht.
RVS 304

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat h.o.h. afstand

(montagegaten)
breedte hoogte

29031616 I 51 cm² 139 x 139 mm 155 mm 155 mm
29032020 I 87 cm² 179 x 179 mm 195 mm 195 mm
29032520 I 120 cm² 179 x 229 mm 195 mm 245 mm

BEKRO PLASTIKS

Schuifrooster afsluitbaar met vliegengaas

Schuifroosters, afsluitbaar.
Kunststof schuifroosters met koord, schuif in het midden en muggennet,
inclusief schroeven.
Leverbaar in wit en bruin.

materiaal: kunststof
h.o.h. afstand (montagegaten): 145 x 145 mm

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte kleur

687 M 52.2 cm² 160 mm 160 mm 10 mm wit
687 MBR 52.2 cm² 160 mm 160 mm 10 mm bruin
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Ventilatiesets

WEHA

Muurdoorvoerset

Ventilatieset, complete ventilatieset: Buitenrooster met schoepen,
Telescoopbuis en montageplaat (ronde buis) met terugslagklep.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter lengte

20212047 100 mm 300 - 600 mm
20212045 125 mm 300 - 600 mm

WEHA

Muurdoorvoerset

Ventilatieset, complete ventilatieset: Buitenrooster met schoepen,
Telescoopbuis, en montageplaat (ronde buis - vlak kanaal) met
terugslagklep.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
lengte: 300 - 600 mm
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20212050 100 mm 110 x 54 mm 110 mm
20212054 125 mm 150 x 75 mm 150 mm

BEKRO PLASTIKS

Ventilatieset

Ventilatieroosters 370x40 mm, binnenrooster (schuifrooster) en/of
buitenrooster (schoepenrooster).
Kleur wit of bruin.
Inclusief schroeven

h.o.h. afstand (montagegaten): 368 x 35 mm

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte materiaal kleur

1707 42,8 cm² 370 mm 40 mm 4 mm kunststof wit
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artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte materiaal kleur

1707 BR 42,8 cm² 370 mm 40 mm 4 mm kunststof bruin

BEKRO PLASTIKS

Ventilatieset

Ventilatieset:
combinatie aluminium schoepenrooster en kunststof afsluitbaar
schuifrooster, inclusief schroeven.

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte kleur schuifrooster

1725 36 cm² 370 mm 40 mm wit
1725 BR 36 cm² 370 mm 40 mm bruin
1726 42 cm² 160 mm 160 mm wit
1726 BR 42 cm² 160 mm 160 mm bruin
1727 68 cm² 200 mm 200 mm wit
1727 BR 68 cm² 200 mm 200 mm bruin
1728 108 cm² 250 mm 200 mm wit
1728 BR 108 cm² 250 mm 200 mm bruin

WEHA

Sleufventilatie

Sleufventilatie met hygrostaat functie.
Bestaat uit een binnen- en een buitenrooster. Het binnenrooster is uniek
door de klep die zowel handmatig als automatisch de luchtaanvoer van
buitenaf reguleert.
Naarmate de luchtvochtigheid groter wordt (bijv. in de badkamer na het
douchen) gaat de klep verder open staan zodat de binnenruimte beter
wordt geventileerd. De klep sluit zich weer als de luchtvochtigheid is
gedaald en beperkt zo het warmteverlies.

capaciteit (1Pa): 2,1 m³/h
capaciteit (10Pa): 24 m³/h
materiaal: aluminium

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte
(binnenrooster)

hoogte
(binnenrooster)

breedte
(buitenrooster)

hoogte
(buitenrooster)

kleur

20201052 26,9 cm² 422 mm 26 mm 346 mm 23 mm wit
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Schoepenroosters

WEHA

Schoepenrooster

Kunststof buitenrooster met schoepen.
Bevestigingsschroeven niet zichtbaar en afdruiprand
Buitenrooster heeft een universele aansluiting d.m.v. breukvlakken voor
Ø100mm, Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal 110x54mm
Toepassing: keuken, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 143 x 143 mm
aansluitdiameter: 100 mm
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (kanaal) materiaal kleur

20200176 94 cm² 155 mm 155 mm 110 mm kunststof wit

BEKRO PLASTIKS

Schoepenrooster

Ventilatieroosters 370x40 mm, binnenrooster (schuifrooster) en/of
buitenrooster (schoepenrooster).
Kleur wit of bruin.
Inclusief schroeven

h.o.h. afstand (montagegaten): 368 x 35 mm
materiaal: kunststof

  
  
  
   

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte kleur

1709 42.8 cm² 370 mm 40 mm 4 mm wit
1709 BR 42.8 cm² 370 mm 40 mm 4 mm bruin

BEKRO PLASTIKS

Schoepenrooster

Kunststof schoepenroosters, inclusief schroeven
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artikelnr breedte hoogte luchtdoorlaat kleur h.o.h. afstand
(montagegaten)

materiaal dikte

1710 150 mm 250 mm 36 cm² wit 130 x 195 mm kunststof 4 mm
1710 ZW 150 mm 250 mm 36 cm² zwart 130 x 195 mm kunststof 4 mm
690 250 mm 200 mm 83.3 cm² wit 225 x 195 mm kunststof 4 mm
691 350 mm 300 mm 171.6 cm² wit 325 x 275 mm kunststof 4 mm
691 ZW 350 mm 300 mm 171.6 cm² zwart 325 x 275 mm kunststof 4 mm

WEHA

Schoepenrooster

Luxe ronde schoepenrooster
Binnenrooster, kunststof, mooi design

materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat hoogte (bus) kleur

20210140 52 mm 42 mm 6,9 cm² 10 mm wit
20210145 52 mm 42 mm 6,9 cm² 10 mm bruin

WEHA

Schoepenrooster

Ronde Schoepenrooster met vliegengaas, kunststof wit of aluminium look

materiaal: kunststof
hoogte (bus): 25 mm

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat h.o.h. afstand

(montagegaten)
bewerking kleur

20201016 128 mm 100 mm 34 cm² 118 mm n.v.t. wit
20201017 160 mm 125 mm 55 cm² 148 mm n.v.t. wit
20201018 200 mm 150 mm 84 cm² 176 mm n.v.t. wit
20201028 128 mm 100 mm 34 cm² 118 mm aluminium look metalic grijs
20201029 160 mm 125 mm 55 cm² 148 mm aluminium look metalic grijs
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WEHA

Schoepenrooster

Ronde Schoepenrooster met schuine lamellen,
2 stuks per verpakking
PS kunststof wit en bruin

materiaal: kunststof PS

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat kleur

20201012 51 mm 47 mm 7.8 cm² wit
20201012 BR 51 mm 47 mm 7.8 cm² bruin

AIR CONTROL

Schoepenrooster

AIR CONTROL "AERA" Schoepenrooster inbouw. Kunststof wit (02),
bruin (04) en zilver (12)

luchtdoorlaat: 165 cm²
h.o.h. afstand (montagegaten): 131 x 198 mm

  
  
  
  

 
artikelnr type kleur breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw)

20201080 AERA / 02 wit 150 mm 220 mm 114 mm 180 mm
20201080 BR AERA / 04 bruin 150 mm 220 mm 114 mm 180 mm
20201080 Z AERA / 12 zilver 150 mm 220 mm 114 mm 180 mm

WEHA

Schoepenrooster

Kunststof schoepenrooster inbouw, UV-bestendig

  
  
  
  

 
artikelnr kleur breedte hoogte materiaal breedte (inbouw) hoogte (inbouw)

20200201 wit 365 mm 365 mm kunststof 351 mm 351 mm
20200202 wit 399 mm 399 mm kunststof 385 mm 385 mm
20200203 wit 517 mm 517 mm kunststof 503 mm 503 mm
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artikelnr kleur breedte hoogte materiaal breedte (inbouw) hoogte (inbouw)

20200204 wit 512 mm 364 mm kunststof 503 mm 351 mm

AIR CONTROL

Schoepenrooster

AIR CONTROL kunststof luchtrooster met universele aansluiting voor
buisdiameters Ø100mm, Ø110mm, Ø120mm en Ø130mm. Leverbaar in
wit (02), bruin (04) grijs (11) en zilver (12)

h.o.h. afstand (montagegaten): 150 x 150 mm
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr type kleur luchtdoorlaat breedte hoogte aansluitdiameter

20201104 N.21 / 02 wit 73 cm² 165 mm 165 mm 100 - 110 - 120 -
130 mm

20201105 N.21 / 04 bruin 73 cm² 165 mm 165 mm 100 - 110 - 120 -
130 mm

20201106 N.21 / 11 grijs 73 cm² 165 mm 165 mm 100 - 110 - 120 -
130 mm

20201107 N.21 / 12 zilver 73 cm² 165 mm 165 mm 100 - 110 - 120 -
130 mm

AIR CONTROL

Schoepenrooster

AIR CONTROL kunststof schoepenrooster met vliegengaas, opbouw.
Leverbaar in wit (02) en bruin (04)

materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr type kleur luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

20201108 310M / 02 wit 39 cm² 165 mm 86 mm 147 x 68 mm
20201108 BR 310M / 04 bruin 39 cm² 165 mm 86 mm 147 x 68 mm

AIR CONTROL

Schoepenrooster

AIR CONTROL kunststof schoepenrooster met vliegengaas, opbouw.
Leverbaar in wit (02), bruin (04), zwart (05) en zilver (12)

materiaal: kunststof
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artikelnr type breedte hoogte kleur luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

20201109 Z 410M / 12 250 mm 100 mm zilver 70 cm² 235 x 85 mm
20201109 410M / 02 250 mm 100 mm wit 70 cm² 235 x 85 mm
20201109 BR 410M / 04 250 mm 100 mm bruin 70 cm² 235 x 85 mm
20201109 ZW 410M / 05 250 mm 100 mm zwart 70 cm² 235 x 85 mm
20201110 910M / 02 250 mm 250 mm wit 175 cm² 235 x 235 mm
20201110 BR 910M / 04 250 mm 250 mm bruin 175 cm² 235 x 235 mm
20201110 ZW 910M / 05 250 mm 250 mm zwart 175 cm² 235 x 235 mm
20201110 Z 910M / 12 250 mm 250 mm zilver 175 cm² 235 x 235 mm

WEHA

Schoepenrooster

Luxe ronde schoepenrooster
Binnenrooster, kunststof, mooi design

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat hoogte (bus) materiaal kleur

20210140 G 52 mm 42 mm 6,9 cm² 10 mm kunststof antraciet

BEKRO PLASTIKS

Schoepenrooster deelbaar

Schoepenrooster deelbaar in:

2 stuks van 300x125 mm of
2 stuks van 150x250 mm of
4 stuks van 150x125 mm

inclusief schroeven

h.o.h. afstand (montagegaten): 285 x 235 mm

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat hoogte breedte dikte materiaal kleur

694 117 cm² 250 mm 300 mm 4 mm kunststof wit
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WEHA

Schoepenrooster luxe uitvoering

Luxe kunststof schoepenrooster, inclusief muggennet en installatieclips
Binnenrooster, wit kunststof, mooi design, montage d.m.v. verende
installatieclips, hierdoor een extra tollerantie van +10mm.

materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw) kleur

20202215 148 cm² 140 mm 230 mm 110 mm 207 mm wit

WEHA

Schoepenrooster met installatieclips

Luxe ronde schoepenrooster, inclusief muggennet en installatieclips.
Wit kunststof, mooi design, montage d.m.v. metalen bladveren hierdoor
een extra tollerantie van +10mm

kleur: wit
materiaal: kunststof
hoogte (bus): 18 mm
vliegengaas: ja

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat

20210142 130 mm 100 mm 60 cm²
20210143 152 mm 125 mm 85 cm²
20210144 180 mm 150 mm 125 cm²

WEHA

Schoepenrooster

Hoogwaardig RVS 316 schoepenrooster met omgezette rand,
opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken
bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: RVS
AISI: 316

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)

29011212 I 19 cm² 115 mm 115 mm 94  x 94 mm
29012211 I 37 cm² 215 mm 105 mm 195 x 84 mm
29012222 I 75 cm² 215 mm 215 mm 195 x 195 mm
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artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

29013222 I 112 cm² 315 mm 215 mm 295 x 195 mm

WEHA

Schoepenrooster

Hoogwaardig RVS 304 metalen schoepenrooster met aansluitbus. Stalen
klemveren eenvoudig naar elke buismaat te buigen. Glanzend gepolijst.
Verzonken bevestigingsgaten doorsnede 4 mm. Muggennet optioneel

materiaal: RVS
lengte (bus): 48 mm
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

21300100 150 mm 100 mm 43 cm² 130 mm
21300125 175 mm 125 mm 77 cm² 160 mm
21300150 175 mm 150 mm 77 cm² 160 mm

WEHA

Schoepenrooster

RVS 304 schoepenrooster met omgezette rand, opbouw, regeninslagvrij,
voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)

29011309 I 20 cm² 130 mm 90 mm 114 x 74 mm
29011521 I 62 cm² 150 mm 220 mm 134 x 204 mm
29011616 I 43 cm² 155 mm 155 mm 144 x 144 mm
29011809 I 31 cm² 180 mm 90 mm 164 x 74 mm
29012020 I 82 cm² 195 mm 195 mm 184 x 184 mm
29012520 I 110 cm² 245 mm 195 mm 229 x 179 mm
29013009 I 49 cm² 300 mm 90 mm 284 x 74 mm
29013030 I 165 cm² 300 mm 300 mm 284 x 284 mm
29013704 I 37 cm² 370 mm 40 mm 354 x 24 mm
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WEHA

Schoepenrooster kokermodel

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen schoepenrooster kokermodel
(buitenrooster), inclusief rvs schroeven , muggennet, spanveren en
afdichtrubber.
Natuurlijke circulatie, electrische motoren, afzuigkappen met 1 of
meerdere motoren, badkamermer, wc

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat lengte (bus) h.o.h. afstand
(montagegaten)

21000100 149 mm 100 mm 57 cm² 52 mm 133 mm
21000125 190 mm 125 mm 93 cm² 52 mm 165 mm
21000150 212 mm 150 mm 138 cm² 62 mm 192 mm

WEHA

Schoepenrooster opbouw rond

RVS 304 schoepenrooster rond model met omgezette rand,
opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken
bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 
artikelnr diameter luchtdoorlaat h.o.h. afstand (montagegaten)

2901R140 I 140 mm 25 cm² 125 mm
2901R190 I 190 mm 50 cm² 175 mm

WEHA

Schoepenrooster rond vlak design

Hoogwaardig RVS AISI 304 (18/10) metalen ventilatierooster met
verwijderbaar muggennet, inclusief spanveren, grill gelakt in metalic grijs
Natuurlijke circulatie, electrische motoren, afzuigkappen met 1 of
meerdere motoren, badkamermer, wc

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat lengte (bus)

21200100 134 mm 100 mm 48 cm² 52 mm
21200125 185 mm 125 mm 82 cm² 52 mm
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artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat lengte (bus)

21200150 185 mm 150 mm 126 cm² 62 mm

WEHA

Schoepenrooster

Schoepenrooster met omgezette rand, opbouw, regeninslagvrij, voor
toe- en afvoer van lucht. Blank aluminium, poedercoating RAL 9010 wit,
RAL8019 bruin, RAL7016 antarciet of RAL9005 zwart. Voorzien van
verzonken bevestigingsgaten: Ø4mm

  
  
  
  

 
artikelnr breedte hoogte kleur luchtdoorlaat h.o.h. afstand

(montagegaten)
materiaal

24011309 130 mm 90 mm blank aluminium 20 cm² 110 x 70 mm aluminium
24011309 BR 130 mm 90 mm bruin 20 cm² 110 x 70 mm aluminium
24011309 W 130 mm 90 mm wit 20 cm² 110 x 70 mm aluminium
24011309 ZW 130 mm 90 mm zwart 20 cm² 110 x 70 mm aluminium
24011521 150 mm 215 mm blank aluminium 62 cm² 130 x 195 mm aluminium
24011521 BR 150 mm 215 mm bruin 62 cm² 130 x 195 mm aluminium
24011521 W 150 mm 215 mm wit 62 cm² 130 x 195 mm aluminium
24011616 155 mm 155 mm blank aluminium 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011616 BR 155 mm 155 mm bruin 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011616 G 155 mm 155 mm donkergrijs 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011616 W 155 mm 155 mm wit 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011616 ZW 155 mm 155 mm zwart 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011809 180 mm 90 mm blank aluminium 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24011809 BR 180 mm 90 mm bruin 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24011809 G 180 mm 90 mm donkergrijs 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24011809 W 180 mm 90 mm wit 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24011809 ZW 180 mm 90 mm zwart 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24012020 195 mm 195 mm blank aluminium 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012020 BR 195 mm 195 mm bruin 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012020 G 195 mm 195 mm donkergrijs 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012020 W 195 mm 195 mm wit 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012020 ZW 195 mm 195 mm zwart 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012025 195 mm 245 mm blank aluminium 107 cm² 175 x 230 mm aluminium
24012025 BR 195 mm 245 mm bruin 107 cm² 175 x 230 mm aluminium
24012025 W 195 mm 245 mm wit 107 cm² 175 x 230 mm aluminium
24012115 215 mm 150 mm blank aluminium 64 cm² 195 x 130 mm aluminium
24012115 BR 215 mm 150 mm bruin 64 cm² 195 x 130 mm aluminium
24012115 W 215 mm 150 mm wit 64 cm² 195 x 130 mm aluminium
24012520 245 mm 195 mm blank aluminium 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24012520 BR 245 mm 195 mm bruin 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24012520 G 245 mm 195 mm donkergrijs 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24012520 W 245 mm 195 mm wit 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24012520 ZW 245 mm 195 mm zwart 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24013009 300 mm 90 mm blank aluminium 29 cm² 280 x 70 mm aluminium
24013009 BR 300 mm 90 mm bruin 29 cm² 280 x 70 mm aluminium
24013009 W 300 mm 90 mm wit 29 cm² 280 x 70 mm aluminium
24013009 ZW 300 mm 90 mm zwart 29 cm² 280 x 70 mm aluminium
24013704 370 mm 40 mm blank aluminium 37 cm² 356 mm aluminium
24013704 BR 370 mm 40 mm bruin 37 cm² 356 mm aluminium
24013704 W 370 mm 40 mm wit 37 cm² 356 mm aluminium
24015006 495 mm 65 mm blank aluminium 76 cm² 477 x 46 mm aluminium
24015006 W 495 mm 65 mm wit 76 cm² 477 x 46 mm aluminium
24015009 495 mm 90 mm blank aluminium 102 cm² 477 x 74 mm aluminium
24015009 W 495 mm 90 mm wit 102 cm² 477 x 74 mm aluminium
24016506 650 mm 65 mm blank aluminium 95 cm² 632 x 46 mm aluminium
24016506 W 650 mm 65 mm wit 95 cm² 632 x 46 mm aluminium
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artikelnr breedte hoogte kleur luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

materiaal

24016509 650 mm 90 mm blank aluminium 127 cm² 632 x 74 mm aluminium
24016509 W 650 mm 90 mm wit 127 cm² 632 x 74 mm aluminium

WEHA

Schoepenrooster grote schoep

Schoepenrooster (grote schoep) vlakke plaat, opbouw. Blank aluminium,
bevestigingsgaten: Ø4 mm

kleur: blank aluminium
materiaal: aluminium

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)

24062515 80 cm² 250 mm 150 mm 236 x 136 mm
24062520 106 cm² 250 mm 200 mm 236 x 186 mm
24062525 133 cm² 250 mm 250 mm 236 x 236 mm
24062530 160 cm² 250 mm 300 mm 236 x 286 mm
24062535 212 cm² 250 mm 350 mm 236 x 336 mm
24062540 240 cm² 250 mm 400 mm 236 x 386 mm
24062545 265 cm² 250 mm 450 mm 236 x 436 mm
24062550 292 cm² 250 mm 500 mm 236 x 486 mm
24065015 160 cm² 500 mm 150 mm 486 x 136 mm
24065020 212 cm² 500 mm 200 mm 486 x 186 mm
24065025 265 cm² 500 mm 250 mm 486 x 236 mm
24065030 320 cm² 500 mm 300 mm 486 x 286 mm
24065035 424 cm² 500 mm 350 mm 486 x 336 mm
24065040 477 cm² 500 mm 400 mm 486 x 386 mm
24065045 530 cm² 500 mm 450 mm 486 x 436 mm
24065050 583 cm² 500 mm 500 mm 486 x 486 mm

WEHA

Schoepenrooster robuust inbouw met gaas

Schoepenrooster inbouw, rond gegoten en gezandstraald aluminium,
inclusief 0,8 x 0,8 cm aluminium raster. Bevestigingsgaten: Ø 4 mm
(binnenkant rooster / niet door en door)

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat diameter materiaal aansluitdiameter bewerking

2404R080 29 cm² 100 mm aluminium 80 mm gezandstraald
2404R100 48 cm² 124 mm aluminium 100 mm gezandstraald
2404R125 78 cm² 149 mm aluminium 125 mm gezandstraald
2404R150 121 cm² 174 mm aluminium 150 mm gezandstraald
2404R160 130 cm² 184 mm aluminium 160 mm gezandstraald
2404R200 210 cm² 224 mm aluminium 200 mm gezandstraald
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artikelnr luchtdoorlaat diameter materiaal aansluitdiameter bewerking

2404R250 280 cm² 274 mm aluminium 250 mm gezandstraald
2404R315 313 cm² 345 mm aluminium 315 mm gezandstraald

WEHA

Schoepenrooster rond inbouw

Schoepenrooster, Insteekrooster rond met montagebus, inbouw.
Blank aluminium.
6 stuks per verpakking.

kleur: blank aluminium
materiaal: aluminium
lengte (bus): 24 mm

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat

2401R025 34 mm 25 mm 2 cm²
2401R051 61 mm 51 mm 10 cm²
2401R075 87 mm 75 mm 18 cm²

WEHA

Schoepenrooster rond opbouw

Schoepenrooster, rond met opgezette rand, opbouw. Blank aluminium,
poedercoating RAL 9010 wit, RAL7016 antarciet of RAL9005 zwart.
Voorzien van verzonken bevestigingsgaten: Ø4mm

materiaal: aluminium

  
  
  
  

 
artikelnr diameter kleur luchtdoorlaat h.o.h. afstand

(montagegaten)

2401R150 150 mm blank aluminium 43 cm² 128 mm
2401R150 G 150 mm donkergrijs 43 cm² 128 mm
2401R150 W 150 mm wit 43 cm² 128 mm
2401R150 ZW 150 mm zwart 43 cm² 128 mm
2401R175 175 mm blank aluminium 77 cm² 159 mm
2401R175 G 175 mm donkergrijs 77 cm² 159 mm
2401R175 W 175 mm wit 77 cm² 159 mm
2401R175 ZW 175 mm zwart 77 cm² 159 mm
2401R200 G 200 mm donkergrijs 133 cm² 178 mm
2401R200 ZW 200 mm zwart 133 cm² 178 mm
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WEHA

Schoepenrooster vlake plaat

Schoepenrooster vlakke plaat, opbouw. Blank aluminium of
poedercoating in wit RAL 9010 en zwart RAL 9005. Bevestigingsgaten: Ø
4 mm

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte kleur h.o.h. afstand

(montagegaten)
materiaal

24012323 66 cm² 228 mm 228 mm blank aluminium 212 x 212 mm aluminium
24012323 W 66 cm² 228 mm 228 mm wit 212 x 212 mm aluminium
24012525 148 cm² 250 mm 250 mm blank aluminium 234 x 234 mm aluminium
24012525 W 148 cm² 250 mm 250 mm wit 234 x 234 mm aluminium
24012525 ZW 148 cm² 250 mm 250 mm zwart 234 x234 mm aluminium
24012530 184 cm² 250 mm 300 mm blank aluminium 234 x 284 mm aluminium
24012530 W 184 cm² 250 mm 300 mm wit 234 x 284 mm aluminium
24013004 25 cm² 300 mm 40 mm blank aluminium 290 x 31 mm aluminium
24013004 W 25 cm² 300 mm 40 mm wit 290 x 31 mm aluminium
24013015 86 cm² 300 mm 150 mm blank aluminium 284 x 134 mm aluminium
24013015 W 86 cm² 300 mm 150 mm wit 284 x 134 mm aluminium
24013025 148 cm² 300 mm 250 mm blank aluminium 284 x 234 mm aluminium
24013025 W 148 cm² 300 mm 250 mm wit 284 x 234 mm aluminium
24013030 184 cm² 300 mm 300 mm blank aluminium 284 x 284 mm aluminium
24013030 W 184 cm² 300 mm 300 mm wit 284 x 284 mm aluminium
24013030 ZW 184 cm² 300 mm 300 mm zwart 284 x 284 mm aluminium
24014020 166 cm² 400 mm 200 mm blank aluminium 384 x 284 mm aluminium
24014020 W 166 cm² 400 mm 200 mm wit 384 x 284 mm aluminium
24014030 277 cm² 400 mm 300 mm blank aluminium 384 x 284 mm aluminium
24014030 W 277 cm² 400 mm 300 mm wit 384 x 284 mm aluminium
24014040 369 cm² 400 mm 400 mm blank aluminium 384 x 384 mm aluminium
24014040 W 369 cm² 400 mm 400 mm wit 384 x 384 mm aluminium
24014040 ZW 369 cm² 400 mm 400 mm zwart 384 x 384 mm aluminium
24015004 51 cm² 500 mm 40 mm blank aluminium 490 x 31 mm aluminium
24015004 W 51 cm² 500 mm 40 mm wit 490 x 31 mm aluminium
24015040 369 cm² 500 mm 400 mm blank aluminium 484 x 384 mm aluminium
24015040 W 369 cm² 500 mm 400 mm wit 484 x 384 mm aluminium
24016040 492 cm² 600 mm 400 mm blank aluminium 584 x 384 mm aluminium
24016040 W 492 cm² 600 mm 400 mm wit 584 x 384 mm aluminium

WEHA

Schoepenrooster

Hoogwaardig messing schoepenrooster met omgezette rand,
opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken
bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: messing

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)

29011212 MG 19 cm² 115 mm 115 mm 94  x 94 mm
29012211 MG 37 cm² 215 mm 105 mm 195 x 84 mm
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artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

29012222 MG 75 cm² 215 mm 215 mm 195 x 195 mm

WEHA

Schoepenrooster

Hoogwaardig koperen schoepenrooster met omgezette rand,
opbouw, regeninslagvrij, voor toe- en afvoer van lucht. Verzonken
bevestigingsgaten Ø 4 mm

materiaal: koper

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)

29011309 K 20 cm² 130 mm 90 mm 110 x 70 mm
29011616 K 43 cm² 155 mm 155 mm 144 x 144 mm
29012020 K 82 cm² 195 mm 195 mm 184 x 184 mm

Overdrukroosters

WEHA

Lamellenrooster

Kunststof lamellenrooster / overdrukrooster.
Lamellenroosters 100-125 hebben een universele aansluiting d.m.v.
breukvlakken voor Ø100mm, Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal
110x54mm
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 143 x 143 mm
materiaal: kunststof
aansluitdiameter: 100 mm
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (kanaal) kleur

20200180 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm wit
20200181 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm bruin
20200182 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm grijs
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WEHA

Lamellenrooster

Kunststof lamellenrooster, inbouw overdrukrooster, UV-bestendig

kleur: wit
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw)

20200186 900 cm² 364 mm 364 mm 350 mm 350 mm
20200189 1290 cm² 424 mm 424 mm 410 mm 410 mm
20200192 625 cm² 305 mm 305 mm 291 mm 291 mm
20200198 1620 cm² 514 mm 424 mm 500 mm 410 mm
20200200 3020 cm² 603 mm 603 mm 589 mm 589 mm

WEHA

Lamellenrooster

Kunststof lamellenrooster / overdrukrooster met verdekte bevestiging en
universele aansluiting d.m.v. breukvlakken voor Ø100mm, Ø125mm en
aansluiting voor vlak kanaal 110x54mm
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

h.o.h. afstand (montagegaten): 115 x 115 mm
materiaal: kunststof
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (kanaal) kleur

20200195 100 mm 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm wit
20200196 100 mm 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm bruin

WEHA

Lamellenrooster

Kunststof lamellenrooster / overdrukrooster.
Lamellenroosters voor aansluiting Ø 150mm, met verdekte bevestiging
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 165 x 165 mm
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat aansluitdiameter breedte hoogte kleur

20200183 165 cm² 150 mm 200 mm 200 mm wit
20200187 165 cm² 150 mm 200 mm 200 mm terracotta
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artikelnr luchtdoorlaat aansluitdiameter breedte hoogte kleur

20200188 165 cm² 150 mm 200 mm 200 mm bruin

AIR CONTROL

Lamellenrooster

AIR CONTROL kunststof lamellenrooster met universele aansluiting voor
buisdiameters Ø100mm, Ø110mm, Ø120mm en Ø130mm.
Leverbaar in wit, bruin, zwart, grijs en zilver.

breedte: 165 mm
materiaal: kunststof
hoogte: 165 mm

  
  
  
  

 

artikelnr type kleur luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

aansluitdiameter

20201092 N.20 / 02 wit 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

20201093 N.20 / 04 bruin 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

20201094 N.20 / 11 grijs 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

20201095 N.20 / 12 zilver 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

20201111 N.20 / 05 zwart 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

AIR CONTROL

Lamellenrooster

AIR CONTROL kunststof lamellenrooster 190 x 190 mm met aansluiting
voor buisdiameter Ø150 mm. Leverbaar in wit, bruin,grijs, en zilver.

h.o.h. afstand (montagegaten): 185 x 185 mm

  
  
  
  

 
artikelnr type aansluitdiameterkleur breedte hoogte luchtdoorlaat materiaal

20201100 N.31 / 02 150 mm wit 190 mm 190 mm 165 cm² kunststof
20201101 N.31 / 04 150 mm bruin 190 mm 190 mm 165 cm² kunststof
20201102 N.31 / 11 150 mm grijs 190 mm 190 mm 165 cm² kunststof
20201103 N.31 / 12 150 mm zilver 190 mm 190 mm 165 cm² kunststof
20201113 N.31 / 05 150 mm zwart 190 mm 190 mm 165 cm² kunststop
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WEHA

Wasemkaprooster

Kunststof wasemkaprooster met klep / overdrukrooster.
Wasemkaproosters hebben een universele aansluiting d.m.v.
breukvlakken voor Ø100mm, Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal
110x54mm.
Tevens zijn de wasemkaproosters ook leverbaar in diameter 150 mm
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 135 x 130 mm
aansluitdiameter: 100 mm
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (kanaal) kleur

20200170 122 cm² 150 mm 145 mm 110 mm wit
20200171 122 cm² 150 mm 145 mm 110 mm bruin
20200172 122 cm² 150 mm 145 mm 110 mm grijs

WEHA

Wasemkaprooster

Kunststof wasemkaprooster met klep / overdrukrooster met verdekte
bevestiging en universele aansluiting d.m.v. breukvlakken voor Ø100mm,
Ø125mm en aansluiting voor vlak kanaal 110x54mm
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

h.o.h. afstand (montagegaten): 115 x 115 mm
aansluitdiameter: 100 mm
aansluitdiameter 2: 125 mm
aansluiting (maat): 110 x 54 mm
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (kanaal) kleur

20200190 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm wit
20200191 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm bruin



Ventilatie

A
lle

 p
ro

du
ct

en

Pagina 28

WEHA

Wasemkaprooster

Kunststof wasemkaprooster met klep / overdrukrooster.
Kaprooster voor aansluiting Ø 150mm, met verdekte bevestiging
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

h.o.h. afstand (montagegaten): 165 x 165 mm
aansluitdiameter: 150 mm
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte kleur

20200173 165 cm² 200 mm 200 mm wit
20200174 165 cm² 200 mm 200 mm terracotta
20200175 165 cm² 200 mm 200 mm bruin

AIR CONTROL

Wasemkaprooster

AIR CONTROL overdrukrooster kunststof met kap en universele
aansluiting voor buisdiameters Ø100mm, Ø110mm, Ø120mm en
Ø130mm. Leverbaar in wit (02), bruin (04), zwart (05), grijs (11) en zilver
(12)

aansluitdiameter: 100 - 110 - 120 - 130 mm
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr type kleur breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

luchtdoorlaat

20201096 N.22 / 02 wit 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
20201097 N.22 / 04 bruin 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
20201098 N.22 / 11 grijs 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
20201099 N.22 / 12 zilver 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
20201112 N.22 / 05 zwart 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²

WEHA

Lamellenrooster

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen lamellenrooster (buitenrooster),
inclusief rvs schroeven, spanveren en afdichtrubber. Uitvoering in Inox of
zwart RAL7021.
Automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk, Toepassing:
afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc
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artikelnr aansluitdiameterluchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

materiaal AISI Kleur

20500100 100 mm 70 cm² 150 mm 150 mm 137 x 137 mm RVS 304 inox
20500100 ZW 100 mm 70 cm² 150 mm 150 mm 137 x 137 mm RVS 304 zwart
20500125 125 mm 112 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 inox
20500125 ZW 125 mm 112 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 zwart
20500150 150 mm 164 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 inox
20500150 ZW 150 mm 164 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 zwart
20500200 200 mm 273 cm² 260 mm 260 mm 250 x 250 mm RVS 304 inox

WEHA

Wasemkaprooster ALFA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design type Alfa overdrukrooster
d.m.v. geïsoleerde vlinderklep. Buitenrooster leverbaar in verschillende
aansluitingen en kleuren. Automatisch openen en sluiten d.m.v. de
luchtdruk, Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren,
badkamer, wc.

breedte: 335 mm
hoogte: 205 mm
diepte: 93 mm
h.o.h. afstand (montagegaten): 255 x 125 mm

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter kleur lengte (bus)

21400125 125 mm Geborsteld RVS 67 mm
21400125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21400125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21400150 150 mm Geborsteld RVS 80 mm
21400150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
21400150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm

WEHA

Wasemkaprooster BETA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design overdrukrooster d.m.v.
geïsoleerde vlinderklep. Buitenrooster leverbaar in verschillende
aansluitingen en kleuren. Automatisch openen en sluiten d.m.v. de
luchtdruk, Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren,
badkamer, wc.

breedte: 335 mm
hoogte: 205 mm
diepte: 55 mm
h.o.h. afstand (montagegaten): 255 x 125 mm

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter kleur lengte (bus)

21500125 125 mm Geborsteld RVS 67 mm
21500125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21500125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21500150 150 mm Geborsteld RVS 80 mm
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artikelnr aansluitdiameter kleur lengte (bus)

21500150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
21500150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm

WEHA

Wasemkaprooster DELTA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design overdrukrooster d.m.v.
geïsoleerde vlinderklep. Buitenrooster leverbaar in verschillende
aansluitingen en kleuren. Automatisch openen en sluiten d.m.v. de
luchtdruk, Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren,
badkamer, wc.

breedte: 335 mm
hoogte: 205 mm
diepte: 70 mm
h.o.h. afstand (montagegaten): 255 x 125 mm

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter kleur lengte (bus)

21600125 125 mm Geborsteld RVS 67 mm
21600125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21600125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21600150 150 mm Geborsteld RVS 80 mm
21600150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
21600150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm

WEHA

Wasemkaprooster KAPPA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design overdrukrooster met klep
aan de voorzijde en geïsoleerde vlinderklep aan de achterzijde die
automatisch opent en sluit d.m.v. de luchtdruk. Buitenrooster leverbaar in
verschillende aansluitingen en kleuren. Toepassing: afzuigkappen met 1
of meerdere motoren, badkamer, wc.

breedte: 260 mm
hoogte: 260 mm
diepte: 92 mm
h.o.h. afstand (montagegaten): 206 x 206 mm

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter kleur lengte (bus)

21700125 125 mm Geborsteld RVS 67 mm
21700125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21700125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21700150 150 mm Geborsteld RVS 80 mm
21700150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
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artikelnr aansluitdiameter kleur lengte (bus)

21700150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm

WEHA

Wasemkaprooster SIGMA

Hoogwaardig RVS (AISI 304) fraai design inbouw overdrukrooster met
lamellen aan de voorzijde en geïsoleerde vlinderklep aan de achterzijde
die automatisch opent en sluit d.m.v. de luchtdruk. Inbouw afmeting (B
x H x D): 175 x 175 x 57 mm, exclusief aansluit diameter. Buitenrooster
leverbaar in verschillende aansluitingen en kleuren. Toepassing:
afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc.

breedte: 215 mm
hoogte: 262 mm
Inbouwdiepte: 57 mm

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter kleur lengte (bus)

21800125 125 mm Geborsteld RVS 67 mm
21800125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21800125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21800150 150 mm Geborsteld RVS 80 mm
21800150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
21800150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm

WEHA

Wasemkaprooster

Hoogwaardig RVS 304 metalen wasemkaprooster (buitenrooster),
inclusief rvs schroeven, spanveren en afdichtrubber. Uitvoering in Inox of
zwart RAL7021.
Wasemkaprooster met klep die automatisch opent en sluit d.m.v. de
luchtdruk.
Toepassing: afzuigkappen met 1 of meerdere motoren, badkamer, wc

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameterluchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

materiaal AISI Kleur

20600100 100 mm 71 cm² 150 mm 150 mm 137 x 137 mm RVS 304 inox
20600100 ZW 100 mm 71 cm² 150 mm 150 mm 137 x 137 mm RVS 304 zwart
20600125 125 mm 113 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 inox
20600125 ZW 125 mm 113 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 zwart
20600150 150 mm 165 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 inox
20600150 ZW 150 mm 165 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 zwart
20600160 160 mm 165 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm RVS 304 inox
20600200 200 mm 222 cm² 260 mm 290 mm 245 x 280 mm RVS 304 inox
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WEHA

Overdrukrooster met beweegbare lamellen

Overdrukrooster, opbouw met beweegbare lamellen. Vervaardigd uit
aluminium extrusie profielen, geanodiseerd. Hoogte opbouw = 18 mm.

kleur: geanodiseerd aluminum
materiaal: aluminium

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte

24121616 80 cm² 155 mm 155 mm
24122121 156 cm² 195 mm 195 mm
24122626 300 cm² 255 mm 255 mm
24123636 740 cm² 355 mm 355 mm

Deurroosters

WEHA

Deurventilatierooster

Kunststof deurventilatierooster, complete set (2 delen) met schroeven.
Natuurlijke circulatie, leverbaar in diverse kleuren en materiaal
uitvoeringen.
Type: schuine hoek:
inbouwmaat 432x77mm
Luchtdoorlaat 196 cm²

Type: rechte hoek:
inbouwmaat 434x76mm
Luchtdoorlaat 152 cm²

uitvoering: schuine hoek
materiaal: kunststof PS
dikte (deur): 29 - 42 mm

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw) kleur

20200702 196 cm² 452 mm 92 mm 432 mm 77 mm aluminium-look
20200703 196 cm² 452 mm 92 mm 432 mm 77 mm bruin
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WEHA

Deurventilatierooster

Deurventilatierooster, met extra grote luchtdoorlaat. Speciaal voor
meterkasten.
Bevestiging d.m.v. een handig klik systeem, daardoor geen schroeven
nodig
Kunststof met ronde hoeken, complete set (2 delen)

breedte (inbouw): 418 mm
hoogte (inbouw): 78 mm
materiaal: kunststof PP

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte (deur) kleur

20200706 227 cm² 439 mm 95 mm 33 - 45 mm wit
20200706 BR 227 cm² 439 mm 95 mm 33 - 45 mm bruin
20200706 ZW 227 cm² 439 mm 95 mm 33 - 45 mm zwart

WEHA

Deurventilatierooster

Deurventilatierooster, met extra stevigheid en grote luchtdoorlaat
Ronde hoeken, complete set (2 delen).
Toepassing deurdikte 33-55mm.

materiaal: kunststof PP
breedte (inbouw): 440 mm
hoogte (inbouw): 121 mm

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte (deur) kleur

20200709 255 cm² 465 mm 138 mm 33 - 55 mm wit
20200709 BR 255 cm² 465 mm 138 mm 33 - 55 mm bruin
20200709 ZW 255 cm² 465 mm 138 mm 33 - 55 mm zwart

AIR CONTROL

Deurventilatierooster

AIR CONTROL "Single Gas" Deurrooster inbouw. Kunststof rooster
verkrijgbaar in wit (02), bruin (04) en zilver (12).

materiaal: kunststof
h.o.h. afstand (montagegaten): 364 mm
breedte (inbouw): 355 mm

  
  
  
  

 
artikelnr type kleur luchtdoorlaat breedte hoogte

20201081 SG.GAS / 02 wit 160 cm² 370 mm 82 mm
20201081 BR SG.GAS / 04 bruin 160 cm² 370 mm 82 mm
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artikelnr type kleur luchtdoorlaat breedte hoogte

20201081 Z SG.GAS / 11 zilver 160 cm² 370 mm 82 mm

WEHA

Deurventilatierooster

Kunststof deurventilatierooster, complete set (2 delen) met schroeven.
Natuurlijke circulatie, leverbaar in diverse kleuren en materiaal
uitvoeringen.
Type: schuine hoek:
inbouwmaat 432x77mm
Luchtdoorlaat 196 cm²

Type: rechte hoek:
inbouwmaat 434x76mm
Luchtdoorlaat 152 cm²

uitvoering: rechte hoek
materiaal: kunststof PS
dikte (deur): 29 - 42 mm

  
  
  
  

 

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw) kleur

20200700 RH 152 cm² 454 mm 90 mm 434 mm 76 mm wit
20200701 152 cm² 454 mm 90 mm 434 mm 76 mm zwart

AIR CONTROL

Deurventilatierooster

Kunststof deurventilatierooster van AIR CONTROL ook wel bekend onder
de naam Double Gas". Complete set (2 delen) met schroeven. Natuurlijke
circulatie, leverbaar in diverse kleuren en materiaal uitvoeringen. Een
complete set (2 delen) met schroeven.

luchtdoorlaat: 184 cm²
uitvoering: rechte hoek
materiaal: kunststof PP
dikte (deur): 29 - 42 mm

  
  
  
  

 

artikelnr type kleur breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw)

1720 W DB.GAS.PP-02 wit 450 mm 90 mm 432 mm 76 mm
1720 ZW DB.GAS.PP-05 zwart 450 mm 90 mm 432 mm 76 mm
1720 BR DB.GAS.PP-04 bruin 450 mm 90 mm 432 mm 76 mm
1720 Z DB.GAS.PP-12 zilver 450 mm 90 mm 432 mm 76 mm
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WEHA

Deurrooster

Aluminium deurventilatierooster, complete set (2 delen) met schroeven.
Vervaardigd van aluminium extrusieprofielen en geschikt voor deurdiktes
tussen 27 mm en 50 mm

kleur: geanodiseerd aluminum

  
  
  
   

artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand
(montagegaten)

breedte (inbouw) hoogte (inbouw)

24314207 42 cm² 470 mm 118 mm 445 mm 425 mm 77 mm
24314020 134 cm² 438 mm 238 mm 335 x 215 mm 397 mm 197 mm
24315020 170 cm² 538 mm 238 mm 435 x 215 mm 497 mm 197 mm

Ventilatieroosters

WEHA

Ronde ventilatierooster, ABS

Ronde ventilatieroosters met hoge montagebus, klemring en muggennet.
uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds.
kunststof, uitvoering Chroom

kleur: chroom

  
  
  
  

 
artikelnr buitendiameter aansluitdiameter luchtdoorlaat

20201025 141 mm 100 mm 53,3 cm²
20201027 166 mm 125 mm 73,3 cm²

WEHA

Ventilatierooster

Ronde ventilatieroosters met hoge montagebus, klemring en muggennet.
uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds.
kunststof

materiaal: kunststof
bewerking: aluminium look

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat

20201024 141 mm 100 mm 53,3 cm²
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artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat

20201026 166 mm 125 mm 73,3 cm²

WEHA

Ventilatierooster

Ronde ventilatieroosters met hoge montagebus, klemring en muggennet.
uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds.
ABS kunststof wit

kleur: wit
materiaal: kunststof ABS

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat

20201001 123 mm 80 mm 40 cm²
20201002 141 mm 100 mm 53,3 cm²
20201003 166 mm 125 mm 73,3 cm²
20201004 188 mm 150 mm 100 cm²
20201005 240 mm 200 mm 133,3 cm²
20201006 294 mm 250 mm 220 cm²
20201007 371 mm 315 mm 313 cm²

BEKRO PLASTIKS

Voorfront

Voorfront, niet afsluitbaar
Kunststof ventilatierooster, kleur wit
Inclusief schroeven.

kleur: wit
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte dikte h.o.h. afstand

(montagegaten)

1908 136,1 cm² 250 mm 200 mm 10 mm 230 x 180 mm
685A 262 cm² 350 mm 300 mm 13 mm 325 x 275 mm
687 A 66.5 cm² 160 mm 160 mm 10 mm 145 x 145 mm
688 A 22.3 cm² 165 mm 60 mm 6 mm 145 x 45 mm
692 A 191 cm² 300 mm 250 mm 13 mm 325 x 275 mm
699 99 cm² 150 mm 220 mm 10 mm 130 x 195 mm
704 A 127.3 cm² 200 mm 200 mm 13 mm 185 x 185 mm
706 A 287 cm² 300 mm 250 mm 13 mm 325 x 275 mm
911 41.2 cm² 250 mm 80 mm 10 mm 325 x 275 mm
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WEHA

Ventilatierooster verstelbaar afsluitbaar

Kunststof afsluitbare ventilatierooster (rond) verstelbaar voor alle
buisdiameters van 100 t/m 150 mm d.m.v. 4 afzonderlijke verstelbare
partjes. Leverbaar in verschillende kleuren en materiaal uitstraling.
Ventilatierooster met draaibare afsluiting voor mechanisch verstelbare
luchtdoorlaat.
Toepassing: keuken,badkamer, wc, meterkast.

luchtdoorlaat: 68 cm²
materiaal: kunststof PS

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter hoogte kleur

20200727 155 mm 100 - 150 mm 30 mm bruin
20200730 155 mm 100 - 150 mm 30 mm wit
20200739 155 mm 100 - 150 mm 30 mm messing
20200740 155 mm 100 - 150 mm 30 mm chroom

WEHA

Schoepenrooster afsluitbaar met installatieclips

Luxe ronde schoepenrooster met afsluitklep d.m.v. een schuif aan de
voorzijde, inclusief installatieclips.
Kunststof binnenrooster, afsluitbaar, wit kunststof, mooi design, montage
d.m.v. metalen bladveren, hierdoor een extra tollerantie van +10mm

vliegengaas: ja
afsluitbaar: ja

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat hoogte (bus) materiaal kleur

20210141 130 mm 100 mm 57 cm² 38 mm kunststof wit

WEHA

Ventilatierooster rond afsluitbaar

Hoogwaardig RVS AISI 304 (18/10) metalen ventilatierooster afsluitbaar,
inclusief muggennet en spanveren.
Natuurlijke circulatie, niet geschikt voor electrische motoren, mooi vlak
design

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat lengte (bus)

21100100 145 mm 100 mm 21 cm² 52 mm
21100125 200 mm 125 mm 44 cm² 52 mm
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artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat lengte (bus)

21100150 200 mm 150 mm 66 cm² 62 mm

Ventilatoren

WEHA

Ventilator

Ventilator T-serie
Muur- en plafondventilator, mooi vlak design met INOX voorzijde.
Toepassing: huishoudelijk gebruik voor badkamer, keuken en toilet.

materiaal (front): inox

  
  
  
  

 
artikelnr type vermogen aansluitdiameter capaciteit timer uitvoering

20100406 T100i 19 W 100 mm 100 m³/h n.v.t. standaard
20100407 T100Ti 19 W 100 mm 100 m³/h 2-30 min timer
20100408 T100HTi 19 W 100 mm 100 m³/h 2-30 min timer/hygrostaat
20100410 T120i 20 W 120 mm 150 m³/h n.v.t. standaard
20100411 T120Ti 20 W 120 mm 150 m³/h 2-30 min timer
20100412 T120HTi 20 W 120 mm 150 m³/h 2-30 min timer/hygrostaat

WEHA

Ventilator

Ventilatoren D-serie, axiaal, incl. muggennet
Door zijn slank design valt hij mooi weg tegen de muur.
Geruisarm, leverbaar in standaard, timer, trekkoord en hygrostaat.
Toepassing: keuken, badkamer, wc etc.

  
  
  
  

 
artikelnr type vermogen aansluitdiametercapaciteit uitvoering timer toerental 1

(onbelast)
geluid / 3m

20100200 100D 14 W 100 mm 1,63 m³/min standaard n.v.t. 2300 tr/min 34 dB(A)
20100201 100DT 14 W 100 mm 1,63 m³/min timer 2-30 min 2300 tr/min 34 dB(A)
20100202 100DV 14 W 100 mm 1,63 m³/min trekkoord n.v.t. 2300 tr/min 34 dB(A)
20100203 100DTH 14 W 100 mm 1,63 m³/min timer/

hygrostaat
2-30 min 2300 tr/min 34 dB(A)

20100220 125D 16 W 125 mm 185 m³/h standaard n.v.t. 2400 tr/min 35 dB(A)
20100221 125DT 16 W 125 mm 185 m³/h timer 2-30 min 2400 tr/min 35 dB(A)
20100222 125DV 16 W 125 mm 185 m³/h trekkoord n.v.t. 2400 tr/min 35 dB(A)
20100223 125DTH 16 W 125 mm 185 m³/h timer/

hygrostaat
2-30 min 2400 tr/min 35 dB(A)

20100250 150D 24 W 150 mm 294 m³/h standaard n.v.t. 2400 tr/min 39 dB(A)
20100251 150DT 24 W 150 mm 294 m³/h timer 2-30 min 2400 tr/min 39 dB(A)
20100252 150DV 24 W 150 mm 294 m³/h trekkoord n.v.t. 2400 tr/min 39 dB(A)
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artikelnr type vermogen aansluitdiametercapaciteit uitvoering timer toerental 1
(onbelast)

geluid / 3m

20100253 150DTH 24 W 150 mm 294 m³/h timer/
hygrostaat

2-30 min 2400 tr/min 39 dB(A)

20100254 100DL 14 W 100 mm 1,6 m³/min standaard/
kogellagers

n.v.t. 2300 tr/min 34 dB(A)

20100255 100DTL 14 W 100 mm 1,6 m³/min timer/
kogellagers

2-30 min 2300 tr/min 34 dB(A)

20100256 125DL 16 W 125 mm 3,1 m³/min standaard/
kogellagers

n.v.t. 2400 tr/min 35 dB(A)

20100257 125DTL 16 W 125 mm 3,1 m³/min timer/
kogellagers

2-30 min 2400 tr/min 35 dB(A)

WEHA

Ventilator terugslagklep

Terugslagklep speciaal ontwikkeld voor ventilatoren D-serie
Deze wordt gemonteerd op de aansluitbus van de ventilator en vormt
hierdoor een geheel.

  
  
  
  

 
artikelnr type aansluitdiameter

20100258 KO100 100 mm
20100259 KO125 125 mm
20100260 KO150 150 mm

WEHA

Ventilator terugslagklep EV100

Terugslagklep speciaal ontwikkeld voor ventilatoren T-serie (INOX)
Deze wordt gemonteerd op de aansluitbus van de ventilator en vormt
hierdoor een geheel.

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter

20100409 100 mm
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WEHA

Buisventilator

Buisventilatoren:
230-250V ~ 50Hz
Isolatie klaasse II: dubbel geïsoleerd
Bestand tegen waterspatten (IPX4)

  
  
  
  

 
artikelnr type vermogen capaciteit uitvoering aansluitdiametertoerental 1

(onbelast)
geluidsniveau
(op 3 m)

20100400 100 VKO 14 W 105 m³/h standaard 100 mm 2300 tr/min 37 dB(A)
20100401 125 VKO 16 W 188 m³/h standaard 125 mm 2400 tr/min 38 dB(A)
20100402 150 VKO 24 W 298 m³/h standaard 150 mm 2400 tr/min 40 dB(A)
20100403 100 VKOT 14 W 105 m³/h timer 100 mm 2300 tr/min 37 dB(A)
20100404 125 VKOT 16 W 188 m³/h timer 125 mm 2400 tr/min 38 dB(A)
20100405 150VKOT 24 W 298 m³/h timer 150 mm 2400 tr/min 40 dB(A)

Ventilatiekanalen en toebehoren

WEHA

Bochtstuk

Bochtstuk voor rechthoekige buis / vlakkanaal, horizontale
hoekverbinding met tweezijdige mof.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

  
  
  
  

 
artikelnr aansluiting (maat) breedte (kanaal) hoek

20200112 110 x 54 mm 110 mm 90 °
20200212 150 x 75 mm 150 mm 90 °
20200312 220 x 90 mm 220 mm 90 °
20200316 220 x 90 mm 220 mm 45 °
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WEHA

Bochtstuk

Bochtstuk voor rechthoekige buis / vlakkanaal, verticale hoekverbinding
met tweezijdige mof.
pvc kunststof, kleur wit

  
  
  
  

 
artikelnr kleur materiaal hoek aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20200111 wit kunststof pvc 90 ° 110 x 54 mm 110 mm
20200211 wit kunststof pvc 90 ° 150 x 75 mm 150 mm
20200311 wit kunststof pvc 90 ° 220 x 90 mm 220 mm
20200317 wit kunststof pvc 45 ° 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Verbindingsstuk

Vlakkanaalverbinder, voor verbinding van 2 vlakke kanalen / rechthoekige
buis

  
  
  
  

 
artikelnr kleur materiaal aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20200113 wit kunststof pvc 110 x 54 mm 110 mm
20200213 wit kunststof pvc 150 x 75 mm 150 mm
20200313 wit kunststof pvc 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Bochtstuk

Bochtstuk met verloop van rechthoekige buis / vlakkanaal naar ronde
buis, voor verticale hoekverbinding
pvc kunststof, kleur wit

  
  
  
  

 
artikelnr kleur materiaal aansluitdiameter hoek aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20200114 wit kunststof pvc 100 mm 90 ° 110 x 54 mm 110 mm
20200214 wit kunststof pvc 125 mm 90 ° 150 x 75 mm 150 mm
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artikelnr kleur materiaal aansluitdiameter hoek aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20200314 wit kunststof pvc 150 mm 90 ° 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Verloopstuk

Verloopstuk van rechthoekige buis / vlakkanaal naar ronde buis.
pvc Kunststof, kleur wit

  
  
  
  

 
artikelnr kleur materiaal aansluitdiameter aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20200115 wit kunststof pvc 100 mm 110 x 54 mm 110 mm
20200215 wit kunststof pvc 125 mm 150 x 75 mm 150 mm
20200315 wit kunststof pvc 150 mm 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Telescoopbuis

Kunststof pvc telescoopbuis voor een variable lengte, kleur wit

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter lengte lengte 2 materiaal kleur

20200217 100 mm 250 mm 450 mm kunststof wit
20200219 125 mm 250 mm 450 mm kunststof wit
20200221 150 mm 250 mm 450 mm kunststof wit

WEHA

Ventilatiebuis

Kunststof pvc ventilatiebuis, lengte 1 meter, kleur wit

materiaal: kunststof pvc
kleur: wit
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artikelnr diameter (inwendig) aansluitdiameter lengte wanddikte

20200116 100 mm 100 mm 1000 mm 2 mm
20200117 125 mm 125 mm 1000 mm 2 mm
20200123 150 mm 150 mm 1000 mm 2 mm

WEHA

Montagebeugel

Montage beugel voor plaatsen en vast zetten van vlakke kanalen /
rechthoekige buis

  
  
  
  

 
artikelnr kleur materiaal aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20200118 wit kunststof pvc 110 x 54 mm 110 mm
20200218 wit kunststof pvc 150 x 75 mm 150 mm
20200318 wit kunststof pvc 220 x 90 mm 220 mm
20200320 wit kunststof pvc 220x90 mm 220 mm

WEHA

T-stuk

Vlak kanaal T-stuk, voor verbinding van 3 vlakke kanalen / rechthoekige
buis

  
  
  
  

 
artikelnr kleur materiaal aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20200119 wit kunststof pvc 110 x 54 mm 110 mm
20200319 wit kunststof pvc 220 x 90 mm 220 mm
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WEHA

Bocht

Bochtstuk voor ronde buis, 90° hoekverbinding met tweezijdige mof.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
hoek: 90 °
materiaal: kunststof pvc

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter

20200120 100 mm
20200121 125 mm
20200122 150 mm

WEHA

Bocht

Bochtstuk voor ronde buis, 45° hoekverbinding met tweezijdige mof.

kleur: wit
hoek: 45 °
materiaal: kunststof pvc

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter

20200130 100 mm
20200128 125 mm
20200132 150 mm

WEHA

Buisverbinder

Verbindingsstuk voor ronde buis.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter

20200125 100 mm
20200126 125 mm
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artikelnr aansluitdiameter

20200127 150 mm

WEHA

T-stuk

T-stuk rond, 3 aansluitingen voor ontluchtingssysteem ronde buis, pvc wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter

20200129 125 mm
20200131 100 mm
20200133 150 mm

WEHA

Verloopstuk

Verloopstuk voor montage van 2 verschillende buisdiameters.
pvc kunststof, kleur wit

materiaal: kunststof pvc
kleur: wit

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter aansluitdiameter 2

20200150 80 mm 100 mm
20200151 100 mm 125 mm
20200152 125 mm 150 mm
20200153 100 mm 110 mm

WEHA

Montageplaat met terugslagklep

Montageplaat met terugslagklep, voor montage ronde buis.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof
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artikelnr aansluitdiameter breedte hoogte

20211638 100 mm 150 mm 150 mm
20211647 125 mm 168 mm 168 mm
20211649 150 mm 186 mm 186 mm

WEHA

Montageplaat verloop met terugslagklep

Montageplaat met terugslagklep, voor aansluiting ronde buis met vlak
kanaal.
pvc kunststof, kleur wit

materiaal: kunststof
kleur: wit

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter aansluiting (maat) breedte breedte (kanaal) hoogte

20211641 100 mm 110 x 54 mm 150 mm 110 mm 150 mm
20211648 125 mm 150 x 75 mm 168 mm 150 mm 168 mm

WEHA

Terugslagklep

Terugslagklep voor P.V.C buis en flexibele slang.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter diameter (inwendig)

20200158 104 mm 100 mm
20200159 129 mm 125 mm
20201019 154 mm 150 mm
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WEHA

Vlak kanaal

Rechthoekige buis / vlakkanaal, lengte 1m.
pvc kunststof, kleur wit

  
  
  
  

 
artikelnr kleur lengte materiaal aansluiting (maat) breedte (kanaal)

20200110 wit 1000 mm kunststof pvc 110 x 54 mm 110 mm
20200210 wit 1000 mm kunststof pvc 150 x 75 mm 150 mm
20200310 wit 1000 mm kunststof pvc 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Isolatietape

PVC isolatietape voor het afdichten en verbinden van flexibele slangen.
Temperatuurbereik -18 °C - +80 °C
kleur wit

  
  
  
  

 
artikelnr breedte lengte materiaal

20200300 55 mm 33 m kunststof pvc

WEHA

Schoepenrooster ventilatiekanaal Brick

Kunststof brickrooster, buitenrooster met aansluiting voor vlakke
luchtkanalen.
Optie: Brickrooster met terugslagklep

materiaal: kunststof pvc
kleur: wit

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat aansluiting (maat) breedte hoogte breedte (kanaal)

20210182 46 cm² 110 x 54 mm 146 mm 90 mm 110 mm
20210192 68 cm² 150 x 75 mm 186 mm 108 mm 150 mm
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WEHA

Montageplaat

Montageplaat, voor montage en afwerking ronde buis.

  
  
  
  

 
artikelnr kleur breedte hoogte materiaal aansluitdiameter

20211617 wit 168 mm 168 mm kunststof 125 mm
20211618 wit 204 mm 204 mm kunststof 150 mm
20211692 wit 150 mm 150 mm kunststof 100 mm

WEHA

Montageplaat ventilatiekanaal

Motageplaat vlak kanaal, voor montage en afwerking vlakke kanalen.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr aansluiting (maat) hoogte breedte breedte (kanaal)

20211693 150 x 75 mm 168 mm 168 mm 150 mm
20211694 110 x 54 mm 150 mm 150 mm 110 mm
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WEHA

Terugslagklep

Speciaal ontwikkeld voor het compleet assortiment WEHA RVS en WEHA
Retro ventilatieroosters, montagebus met vlinderklep die automatisch
opent en sluit d.m.v. de luchtdruk.

Eigenschappen:

- Eenvoudige installatie van buitenaf.
- Directe aansluiting op rooster.
- voorkomt valse lucht naar binnen en geschikt voor afvoer van afzuigkap
in keuken
- Verkrijgbare diameters Ø100-125-150-160-180-200 mm
- Materiaal bestaande uit een gegalvaniseerde montagebus met
aluminium vlinderklep binnenin.

materiaal: staal / aluminium
kleur: gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr buitendiameter binnendiameter lengte

21900100 100 mm 98 mm 140 mm
21900125 125 mm 123 mm 140 mm
21900150 150 mm 148 mm 165 mm
21900160 160 mm 158 mm 165 mm
21900180 180 mm 178 mm 220 mm
21900200 200 mm 198 mm 220 mm

Flexibele slang en toebehoren

WEHA

Aansluitbus

Aansluitbus (zelfklemmend) voor P.V.C. buis en flexibele slang.
P.V.C. kunststof wit
Toepassing: wasemkappen, wasdrogers etc.

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter

20200160 99,5 mm
20200161 124 mm
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WEHA

Verbindingsstuk

Verbindingsstuk (zelfklemmend) voor het verbinden van kunststof buizen
en flexibele slangen.
pvc kunststof, kleur wit

kleur: wit
materiaal: kunststof pvc

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter

20200165 99,5 mm
20200166 124 mm

WEHA

Slangklem

Slangklem voor fixeren van flexibele slangen

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter aansluitdiameter 2 materiaal

20200185 60 mm 170 mm aluminium

WEHA

Compactslang

Aluminium compactslang, volgens DIN 4102-A1 met 2 slangklemmen
voor wasemkap, wasdroger of rookgassen.
Temperatuurbestendigheid tot 200 °C

materiaal: aluminium
temperatuurbestendigheid: 200 °C

  
  
  
  

 
artikelnr diameter lengte

20200350 80 mm 2500 mm
20200351 100 mm 2500 mm
20200352 125 mm 2500 mm
20200353 150 mm 2500 mm
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WEHA

Compactslang

Aluminium compactslang, volgens DIN 4102-A1 met 2 slangklemmen
voor wasemkap, wasdroger of rookgassen.
Temperatuurbestendigheid tot 200 °C

materiaal: aluminium
temperatuurbestendigheid: 200 °C

  
  
  
  

 
artikelnr diameter lengte

20200354 100 mm 1500 mm
20200355 100 mm 3000 mm
20200357 125 mm 1500 mm
20200356 125 mm 3000 mm

WEHA

Compactslang

Flexibele kunststof slang met staaldraadversterking, volgens DIN 4102
voor beluchting, ontluchting wasdrogers.
Inclusief 2 kunststof slangklemmen voor bevestiging.
Temperatuurbestendigheid van -5 °C tot +80 °C

  
  
  
  

 
artikelnr diameter lengte materiaal temperatuurbestendigheid

20200359 102 mm 1500 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200360 102 mm 6000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200361 127 mm 6000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200362 127 mm 1500 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200366 127 mm 10000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200367 102 mm 10000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200368 102 mm 3000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200369 127 mm 3000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200373 152 mm 1500 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200374 152 mm 3000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200375 152 mm 6000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C

20200376 152 mm 10000 mm kunststof pvc met
staaldraad

70 °C
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WEHA

Folieslang

Aluminium folieslang, volgens NEN 6065 klasse1 voor beluchting,
ontluchting, mechanische ventilatie en wasdrogers.
Temperatuurbestendigheid van -29 °C tot +120 °C

lengte: 10000 mm
materiaal: aluminium
temperatuurbestendigheid: 120 °C

  
  
  
  

 

artikelnr diameter

20200363 100 mm
20200364 125 mm
20200365 150 mm

WEHA

Compactslang

Aluminium slang, volgens DIN 4102-A1, voor beluchting, ontluchting,
mechanische ventilatie.
Temperatuurbestendigheid tot 200 °C

materiaal: aluminium
temperatuurbestendigheid: 200 °C

  
  
  
  

 
artikelnr diameter lengte

20200370 102 mm 10000 mm
20200371 127 mm 10000 mm

Ventilatierozetten

WEHA

Ventilatierooster

Kunststof ronde klemrooster.
Natuurlijke circulatie, kleur wit, traditioneel klassiek "raster" design.
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artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat materiaal kleur

20200800 80 mm 70 mm 17,3 cm² kunststof wit

AIR CONTROL

Ventilatierooster

AIR CONTROL ventilatierozet, klemrooster d.m.v. pootjes met ribben.
Natuurlijke circulatie, traditioneel klassiek "raster" design. Kunststof wit
(02), zwart (05) en bruin (04).

materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr type kleur aansluitdiameter diameter luchtdoorlaat

20201090 SV.70 / 02 wit 70 mm 88 mm 32 cm²
20201090 BR SV.70 / 04 bruin 70 mm 88 mm 32 cm²
20201090 ZW SV.70 / 05 zwart 70 mm 88 mm 32 cm²
20201091 SV.100 / 02 wit 100 mm 120 mm 71 cm²
20201091 BR SV.100 / 04 bruin 100 mm 120 mm 71 cm²
20201091 ZW SV.100 / 05 zwart 100 mm 120 mm 71 cm²

WEHA

Ventilatierozet

Kunststof ronde rooster. Per 10 stuks verpakt.
Natuurlijke circulatie, kleur wit

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter kleur materiaal lengte (bus)

20200631 45 mm 35 mm wit kunststof 10 mm

WEHA

Ventilatierozet

WEHA kunststof ventilatie-rozet, zware uitvoering
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artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat materiaal kleur

20200734 149 mm 120 mm 94.1 cm² kunststof PP wit

WEHA

Ventilatierozet

Ronde ventilatierooster, 2 stuks per verpakking.
PS kunststof wit

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat materiaal kleur

20201000 51 mm 47 mm 4,6 cm² kunststof wit

BEKRO PLASTIKS

Ventilatierozet

Kunststof ventilatieroosters (gresbuisroosters), diameters: 100mm,
120mm en 150mm
Leverbaar in wit of bruin

materiaal: kunststof

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat kleur

689 G 150 mm 120 mm 94.1 cm² wit
689 GBR 150 mm 120 mm 94.1 cm² bruin
700 G 125 mm 100 mm 63,3 cm² wit
700 GBR 125 mm 100 mm 63,3 cm² bruin
701 G 180 mm 150 mm 148,9 cm² wit

BEKRO PLASTIKS

Ventilatierozet afsluitbaar

Kunststof ventilatieroosters, afsluitbaar d.m.v. draaibaar kapje
Diameters: 100mm, 120mm en 150mm
Leverbaar in wit of bruin

materiaal: kunststof
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artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat kleur

689 A 150 mm 120 mm 92 cm² wit
689 ABR 150 mm 120 mm 92 cm² bruin
700 A 125 mm 100 mm 62,3 cm² wit
700 ABR 125 mm 100 mm 62,3 cm² bruin
701 A 180 mm 150 mm 148,4 cm² wit

Tabletroosters

WEHA

Tabletrooster

Kunststof rooster, deelbaar in 12 stukken, inclusief muggengaas.
Natuurlijke circulatie, kleur wit.
Afmetingen 1/12 deel: 143,5x83,5mm

luchtdoorlaat: 600 cm²

  
  
  
  

 
artikelnr breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw) materiaal kleur

20200670 430.5 mm 334 mm 408 mm 313 mm kunststof wit

Plintroosters

WEHA

Plintrooster

Plintrooster, inclusief 2 schuifjes met vertanding voor montage
P.V.C. Kunststof wit

luchtdoorlaat: 192 cm²
materiaal: kunststof PS
dikte (plint): 10 - 18 mm

  
  
  
  

 
artikelnr breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw) kleur

20200704 458.5 mm 65.5 mm 448 mm 55 mm wit
20200704 ZW 458.5 mm 65.5 mm 448 mm 55 mm zwart
20200705 400 mm 83 mm 390 mm 73 mm wit
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Ventielroosters

WEHA

Afvoerventielrooster

Hoogwaardig ABS kunststof ventielrooster, kleur wit, inclusief
montagering
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Toepassing: keuken,badkamer, wc, meterkast.

kleur: wit
materiaal: kunststof PP

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter hoogte hoogte (bus)

20200732 148 mm 100 mm 20 mm 32 mm
20200735 170 mm 125 mm 20 mm 32 mm
20200736 185 mm 150 - 160 mm 20 mm 32 mm
20200728 235 mm 200 mm 20 mm 32 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster met hoge montagebus, klemring en
schuimrubberen afsluiting.
Uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds
ABS kunststof uitvoering aluminium look.

materiaal: kunststof
bewerking: aluminium look

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter hoogte (bus)

20201022 148 mm 100 mm 58 mm
20201023 166 mm 125 mm 58 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster, ABS wit, incl. installatieclips en
schuimrubberring

kleur: wit
materiaal: kunststof ABS
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artikelnr diameter (inwendig) aansluitdiameter

20201020 148 mm 100 - 125 mm
20201021 165 mm 125 - 140 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster met montagebus.
ABS kunststof wit (kleurvast), Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-
Ø125mm-Ø150mm
Perfecte luchtdichte afsluiting en montage tussen bus en rooster d.m.v.
kunststof klemring.
incl. metalen insert voor soepele draaing bij openen en sluiten van het
rooster
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

kleur: wit
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter hoogte

20201040 148 mm 98 mm 18 mm
20201041 170 mm 124 mm 18 mm
20201042 180 mm 145 mm 18 mm

WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster met montagebus, klemring en schuimrubberen
afsluiting.
Uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds
ABS kunststof wit (kleurvast)

kleur: wit
materiaal: kunststof ABS

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter lengte (bus)

20201008 132 mm 80 mm 58 mm
20201009 148 mm 100 mm 58 mm
20201010 166 mm 125 mm 58 mm
20201011 200 mm 150 mm 58 mm
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WEHA

Afvoerventielrooster

Afsluitbaar ventielrooster met montagebus, klemring en schuimrubberen
afsluiting.
Uitermate geschikt voor ventilatie in systeem plafonds
ABS kunststof wit (kleurvast)

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter hoogte (bus) kleur materiaal

20201033 246 mm 200 mm 58 mm wit kunststof ABS

WEHA

Afvoerventielrooster 7 standen

Kunststof ventielrooster met vaste posities voor toepassing van
verschillende ruimtes (verstelbaar in 7 standen), niet afsluitbaar, kleur wit,
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Toepassing: keuken,badkamer, wc, meterkast.

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter hoogte luchtdoorlaat kleur materiaal

20200737 150 mm 100 - 125 mm 23 mm 75 cm² wit kunststof

Anjos ALIZE

Ventielrooster ALIZE 45

ALIZE Zelfregelende luchtventiel met vast luchtdebiet tussen 45 en 135
m³/h, binnen een drukval van 50 tot 160 Pa.
Toepassing: zelfregelende ventielen voor muur- of plafondmontage voor
luchtafvoer in gebouwen.
Kleur: Wit
Samenstelling: Huis en regelventiel uit wit polypropyleen met trekkoord en
roestvrijstalen veer voor balanssysteem.
Montagebus appart verkrijbaar (apart te bestellen, artikel 20201063)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter capaciteit materiaal kleur

20201060 170 mm 125 mm 45 - 135 m³/h kunststof wit
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WEHA

Schuimrubber afdichting

Schuimrubber afdichting voor afdichting ventielrooster,
Speciaal ontwikkeld voor ventielrooster artikelnummer 20200737.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter dikte materiaal kleur

20200741 142 mm 85 mm 11 mm schuimrubber wit

WEHA

Afvoerventielrooster brandwerend

Brandwerend afzuigventielrooster inclusief montagering met manchet,
kleur wit RAL 9010.
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat. Het
ventilatieventiel, type STB, is uitgevoerd met een brandbeveiliging. Deze
beveiliging bestaat uit een smeltblokje en een veerbelasting, waardoor
het ventiel automatisch sluit wanneer de temperatuur van de afgevoerde
lucht boven de 70°C komt.
De brandwerendheid bedraagt meer dan 60 minuten.
Deze ventilatieventielen zijn voor bevestiging in het kanaal uitgevoerd
met een nisbus met bajonetsluiting. De nisbus wordt aan het eind van het
kanaal gemonteerd.

kleur: wit
materiaal: Staal mm

  
  
  
  

 

artikelnr type aansluitdiameter diameter hoogte hoogte (bus)

20200745 STB-1B-100 100 mm 142 mm 13 mm 30 mm
20200746 STB-1B-125 125 mm 142 mm 13 mm 30 mm
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WEHA

Afvoerventielrooster brandwerend

Brandwerend afzuigventielrooster inclusief montagering met manchet,
kleur wit RAL 9010.
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal voorzien van de unieke
CleanVent® coating. Het brandrozet is dankzij de CleanVent® coating
zeer geschikt voor plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan het
binnenklimaat, zoals ziekenhuizen, laboratoria, scholen, hotels, de
voedsel- en elektronische industrie.
CE- gecertificeerd op basis van product standaard EN15650: 2010 en
getest volgens de testnorm EN 1366-2.
Dit brandwerend ventiel heeft een laag geluidsniveau en een goede
natuurlijke geluidsdemping.

kleur: wit
materiaal: staal

  
  
  
  

 

artikelnr type aansluitdiameter diameter hoogte (bus)

20200749 KSOF-100-C 100 mm 134 mm 50 mm
20200750 KSOF-125-C 125 mm 160 mm 50 mm
20200751 KSOF-150-C 150 mm 191 mm 50 mm
20200752 KSOF-160-C 160 mm 191 mm 50 mm
20200753 KSOF-200-C 200 mm 241 mm 50 mm

WEHA

Ventielrooster

Ventielrooster staal wit gecoat afsluitbaar met houten grenen voorzijde
met als grote voordeel dat dit typerooster in iedere gewenste kleur
geschilderd kan worden
Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm-Ø160mm, incl.
schroeven voor bevestiging.
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

materiaal: staal - hout
kleur buitenkant: hout / grenen

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter

20201034 145 mm 98 mm
20201035 170 mm 121 mm
20201036 210 mm 155 mm
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WEHA

Afvoerventielrooster

Ventielrooster afsluitbaar stalen uitvoering wit gecoat.
Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm-Ø150mm
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

kleur: wit
materiaal: staal

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter hoogte

20201037 132 mm 98 mm 8 mm
20201038 165 mm 123 mm 8 mm
20201039 200 mm 148 mm 8 mm

WEHA

Afvoerventielrooster vierkant

Ventielrooster (afvoer) afsluitbaar stalen uitvoering viekant wit gecoat
Ral 9010. Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm, De
schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling van plafond en muren en de
stalen klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage.
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

kleur: wit
materiaal: staal
kleur (RAL): 9010

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter breedte hoogte

20702100 100 mm 160 mm 160 mm
20702125 125 mm 190 mm 190 mm

WEHA

Afzuigventiel rooster

Hoogwaardig metalen afvoer ventielrooster, inclusief spanveren en
schuimrubberen afdichting. Ventielrooster voor mechanisch verstelbare
luchtdoorlaat, speciaal voor WTW installatie. De schuimrubber afdichting
voorkomt vervuiling aan het plafond en muren en de klemveren zorgen
voor een eenvoudige en snelle montage. Toepassing: keuken, badkamer,
wc, meterkast. Eventuele montagebus apart verkrijgbaar.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter diameter materiaal kleur

20706100 100 mm 135 mm staal RAL9016
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artikelnr aansluitdiameter diameter materiaal kleur

20706125 125 mm 158 mm staal RAL9016

WEHA

Toevoerventiel rooster

Hoogwaardig metalen toevoerventiel rooster, inclusief spanveren en
schuimrubberen afdichting. Ventielrooster voor mechanisch verstelbare
luchtdoorlaat, speciaal voor WTW installatie. De schuimrubber afdichting
voorkomt vervuiling aan het plafond en muren en de klemveren zorgen
voor een eenvoudige en snelle montage. Toepassing: keuken, badkamer,
wc, meterkast. Eventuele montagebus apart verkrijgbaar.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter diameter materiaal kleur

20707100 100 mm 135 mm staal RAL9016
20707125 125 mm 158 mm staal RAL9016

WEHA

Toevoerventielrooster

Ventielrooster afsluitbaar stalen uitvoering wit gecoat.
Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm-Ø150mm
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

materiaal: staal
kleur: wit

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter hoogte

20201043 132 mm 98 mm 8 mm
20201044 165 mm 123 mm 8 mm
20201045 200 mm 148 mm 8 mm
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WEHA

Toevoerventielrooster vierkant

Ventielrooster (toevoer) afsluitbaar stalen uitvoering viekant wit gecoat
Ral 9010.
Verkrijgbaar voor buisaansluiting: Ø100mm-Ø125mm.
De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling van plafond en muren en
de stalen klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage.
Toepassingen: keuken, badkamer, wc, sauna etc.

kleur: wit
materiaal: staal
kleur (RAL): 9010

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter breedte hoogte

20703100 100 mm 160 mm 160 mm
20703125 125 mm 190 mm 190 mm

WEHA

Montagebus

Metalen Montagebus voor installatie RVS ventielroosters.
Toepassing: keuken, badkamer, wc, meterkast. Met name geschikt in
combinatie met artikel 20701100 en 20701125

materiaal: staal
bewerking: verzinkt

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter lengte (bus) h.o.h. afstand

(montagegaten)

20704100 120 mm 100 mm 35 mm 110 mm
20704125 150 mm 125 mm 40 mm 140 mm

Anjos ALIZE

Montagebus ALIZE 45

ALIZE Montagebus met rubberen manchet voor montage van de ALIZE
luchtventielen o.a. artikel 20201060: ALIZE VENTIEL 45
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artikelnr aansluitdiameter materiaal kleur

20201063 125 mm kunststof wit

WEHA

Afvoerventielrooster

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen afvoer ventielrooster, inclusief
spanveren en schuimrubberen afdichting.
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling van plafond en muren en
de klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage.
Toepassing: keuken, badkamer, wc, meterkast. Eventuele montagebus
apart verkrijgbaar.

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter

20701100 135 mm 100 mm
20701125 158 mm 125 mm

WEHA

Ventielrooster

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen ventielrooster, inclusief
montagebus, rvs schroeven en spanveren.
Ventielrooster voor mechanisch verstelbare luchtdoorlaat.
Toepassing: keuken,badkamer, wc, meterkast.

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

20700100 140 mm 100 mm 32 cm² 118 mm
20700125 170 mm 125 mm 57 cm² 141 mm
20700150 216 mm 150 mm 90 cm² 162 mm
20700160 216 mm 160 mm 101 cm² 172 mm
20700200 275 mm 200 mm 132 cm² 214 mm
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WEHA

Toevoerventiel rooster

Hoogwaardig RVS (AISI 304) toevoerventiel rooster, inclusief
spanveren en schuimrubberen afdichting. Ventielrooster voor
mechanisch verstelbare luchtdoorlaat, speciaal voor WTW installatie.
De schuimrubber afdichting voorkomt vervuiling aan het plafond en
muren en de klemveren zorgen voor een eenvoudige en snelle montage.
Toepassing: keuken, badkamer, wc, meterkast. Eventuele montagebus
apart verkrijgbaar.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter diameter materiaal AISI

20705100 100 mm 135 mm RVS 304
20705125 125 mm 160 mm RVS 304

Bolroosters

WEHA

Bolrooster met lamellen

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen bolrooster met lamellen
(buitenrooster), inclusief rvs schroeven , muggennet, spanveren en
afdichtrubber. Uitvoering in Inox of in de kleuren zwart RAL7021 en wit
RAL9010. De bolrooster zijn tevens voorzien van een los afdruiplipje die
aan de onderkant wordt bevestigd. Dit voorkomt streepvorming langs de
muur (zie detail afbeelding) en wordt daarom sterk geadviseerd bij witte
muren.
Natuurlijke circulatie, lichte electrische motoren, afzuigkappen met 1
motor: maximaal 275 m³/h, badkamer, wc

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter lengte (bus) luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

kleur

20300100 149 mm 100 mm 52 mm 48 cm² 133 mm Inox
20300100 W 149 mm 100 mm 52 mm 48 cm² 133 mm RAL9010
20300100 ZW 149 mm 100 mm 52 mm 48 cm² 133 mm RAL7021
20300125 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 165 mm Inox
20300125 W 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 165 mm RAL9010
20300125 ZW 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 165 mm RAL7021
20300150 212 mm 150 mm 62 mm 126 cm² 192 mm Inox
20300150 W 212 mm 150 mm 62 mm 126 cm² 192 mm RAL9010
20300150 ZW 212 mm 150 mm 62 mm 126 cm² 192 mm RAL7021
20300160 212 mm 160 mm 62 mm 135 cm² 192 mm Inox
20300180 270 mm 180 mm 73 mm 152 cm² 253 mm Inox
20300200 270 mm 200 mm 73 mm 178 cm² 253 mm Inox
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WEHA

Bolrooster met lamellen

Hoogwaardig koperen bolrooster met lamellen (buitenrooster), inclusief
rvs schroeven , muggennet, spanveren en afdichtrubber.
Natuurlijke circulatie, lichte electrische motoren, afzuigkappen met 1
motor: maximaal 275 m³/h, badkamer, wc

materiaal: koper

  
  
  
  

 
artikelnr diameter aansluitdiameter lengte (bus) luchtdoorlaat h.o.h. afstand

(montagegaten)

20301125 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 165 mm

WEHA

Bolrooster zonder lamellen

Hoogwaardig RVS (AISI 304) metalen bolrooster zonder lamellen voor
maximale prestatie i.v.m. luchtdoorlaat (buienrooster), inclusief rvs
schroeven, spanveren en afdichtrubber. Uitvoering in Inox of in de kleuren
zwart RAL7021 en wit RAL9010. De bolrooster zijn tevens voorzien van
een los afdruiplipje die aan de onderkant wordt bevestigd. Dit voorkomt
streepvorming langs de muur (zie detail afbeelding) en wordt daarom
sterk geadviseerd bij witte muren.
Maximale circulatie, afzuigkappen met 1 of meerdere motoren.
Voorbeeld: RVS bolrooster zonder lamellen Ø150mm - 800 m³/h

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter lengte (bus) luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

kleur

20400100 149 mm 100 mm 52 mm 63 cm² 133 mm Inox
20400100 W 149 mm 100 mm 52 mm 63 cm² 133 mm RAL9010
20400100 ZW 149 mm 100 mm 52 mm 63 cm² 133 mm RAL7021
20400125 190 mm 125 mm 52 mm 98 cm² 165 mm Inox
20400125 W 190 mm 125 mm 52 mm 98 cm² 165 mm RAL9010
20400125 ZW 190 mm 125 mm 52 mm 98 cm² 165 mm RAL7021
20400150 212 mm 150 mm 62 mm 146 cm² 192 mm Inox
20400150 W 212 mm 150 mm 62 mm 146 cm² 192 mm RAL9010
20400150 ZW 212 mm 150 mm 62 mm 146 cm² 192 mm RAL7021
20400160 212 mm 160 mm 62 mm 172 cm² 192 mm Inox
20400180 270 mm 180 mm 73 mm 210 cm² 253 mm Inox
20400200 270 mm 200 mm 73 mm 273 cm² 253 mm Inox
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WEHA

Bolrooster met lamellen

Hoogwaardig ABS wit kunststof bolrooster met lamellen (buitenrooster),
inclusief rvs schroeven en spanveren.
Natuurlijke circulatie, lichte electrische motoren, afzuigkappen met 1
motor: maximaal 275 m³/h.
Toepassing: badkamer, wc

kleur: wit
materiaal: kunststof

  
  
  
  

 

artikelnr diameter aansluitdiameter lengte (bus) luchtdoorlaat h.o.h. afstand
(montagegaten)

20900100 149 mm 100 mm 52 mm 48 cm² 130 mm
20900125 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 160 mm

Retro design roosters

WEHA

Ventilatierooster retro design rond

Aluminium rond Retro design voorzijde met RVS metalen aansluitstuk
(buitenrooster), inclusief muggennet, rvs schroeven en spanveren.
Verkrijbaar in Brons tint (RAL7043) en zwart
(RAL9005)

- Natuurlijke circulatie, electrische motoren, afzuigkappen met 1 of
meerdere motoren.
- Toepassing: keuken, badkamer, wc,

materiaal: aluminium

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter diameter h.o.h. afstand
(montagegaten)

luchtdoorlaat kleur (RAL) lengte (bus)

20800100 100 mm 150 mm 140 mm 45 cm² 7043 52 mm
20800100 ZW 100 mm 150 mm 140 mm 45 cm² 9005 52 mm
20800125 125 mm 185 mm 178 mm 67 cm² 7043 52 mm
20800125 ZW 125 mm 185 mm 178 mm 67 cm² 9005 52 mm
20800150 150 mm 185 mm 178 mm 115 cm² 7043 62 mm
20800150 ZW 150 mm 185 mm 178 mm 115 cm² 9005 62 mm
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WEHA

Ventilatierooster retro design vierkant

Aluminium vierkant Retro design voorzijde met stalen metalen
aansluitstuk (buitenrooster), inclusief muggennet, rvs schroeven en
spanveren. Verkrijbaar in brons tint (RAL7043) en zwart
(RAL9005)

- Natuurlijke circulatie, electrische motoren, afzuigkappen met 1 of
meerdere motoren.
- Toepassing: keuken, badkamer, wc,

materiaal: aluminium

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter h.o.h. afstand
(montagegaten)

luchtdoorlaat kleur (RAL) breedte hoogte

20801100 100 mm 138 x 138 mm 33 cm² 7043 160 mm 160 mm
20801100 ZW 100 mm 138 x 138 mm 33 cm² 9005 160 mm 160 mm
20801125 125 mm 198 x 198 mm 67 cm² 7043 220 mm 220 mm
20801125 ZW 125 mm 198 x 198 mm 67 cm² 9005 220 mm 220 mm
20801150 150 mm 198 x 198 mm 107 cm² 7043 220 mm 220 mm
20801150 ZW 150 mm 198 x 198 mm 107 cm² 9005 220 mm 220 mm

Vloer-gevelventilatie

WEHA

Stootvoegrooster bijenbekje

RVS (stootvoegrooster), eenvoudige plaatsing zonder gereedschap

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte materiaal AISI

21300000 2.5 cm² 7 -12 mm 50 mm RVS 304
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Ventilatiekappen

WEHA

Ventilatiekapje

Ventilatiekapje (buitenrooster), aluminium met poedercoating wit RAL
9010. Onderzijde voorzien van een perforatie die insecten buiten houdt.

materiaal: aluminium
kleur: wit

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte h.o.h. afstand

(montagegaten)

24013003 W 18 cm² 300 mm 30 mm 280 mm
24013703 W 24 cm² 370 mm 30 mm 350 mm
24014703 W 29 cm² 470 mm 30 mm 450 mm
24017003 W 43 cm² 700 mm 30 mm 680 mm

Ventilatieplaten

WEHA

Ventilatieplaat

Ventilatieplaat, opbouw met vierkante perforatie 20 x 20 mm.
Bevestigingsgaten doorsnede Ø4mm.

kleur: blank aluminium
materiaal: aluminium

  
  
  
  

 
artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte

24072515 134 cm² 250 mm 150 mm
24072520 168 cm² 250 mm 200 mm
24072525 235 cm² 250 mm 250 mm
24072530 302 cm² 250 mm 300 mm
24072535 370 cm² 250 mm 350 mm
24072540 437 cm² 250 mm 400 mm
24072545 470 cm² 250 mm 450 mm
24075015 307 cm² 500 mm 150 mm
24075020 384 cm² 500 mm 200 mm
24075025 538 cm² 500 mm 250 mm
24075030 700 cm² 500 mm 300 mm
24075035 845 cm² 500 mm 350 mm
24075040 1000 cm² 500 mm 400 mm
24075045 1075 cm² 500 mm 450 mm
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artikelnr luchtdoorlaat breedte hoogte

24075050 1230 cm² 500 mm 500 mm

Luchtverdeelsysteem

Novuair

Ventilatieslang

Dit kanaal wordt geleverd in rollengtes van 50 meter. Dubbelwandig;
de buitenzijde is geribbeld HDPE en de binnenzijde glad. Speciaal
ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing
als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de
ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis.
Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter binnendiameter kleur lengte materiaal toepassing

25000751 75 mm 61 mm blauw 50 m HDPE afvoer

Novuair

Ventilatieslang

Dit kanaal wordt geleverd in rollengtes van 50 meter. Dubbelwandig;
de buitenzijde is geribbeld HDPE en de binnenzijde glad en voorzien
van een speciale antibacteriële laag met anti-schimmel eigenschappen
dankzij een extra binnencoating van zilveren nanodeeltjes. Speciaal
ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing
als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de
ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis.
Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter binnendiameter kleur lengte materiaal toepassing

25000752 75 mm 61 mm groen 50 m HDPE toevoer



Ventilatie

A
lle

 p
ro

du
ct

en

Pagina 71

Novuair

Luchtverdeelkast

luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer.
Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm met een
hoofdaansluiting van Ø160 mm. Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de
flexibele leidingen uitgerold worden naar de verschillende ruimtes in het
huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de
ideale oplossing als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht
tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het
huis.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr aantal
aansluitingen

aansluitdiameter hoofdaansluiting breedte hoogte diepte

25116004 4 75 mm 160 mm 400 mm 90 mm 200 mm
25116005 5 75 mm 160 mm 500 mm 90 mm 200 mm
25116006 6 75 mm 160 mm 600 mm 90 mm 200 mm
25116007 7 75 mm 160 mm 700 mm 90 mm 200 mm
25116008 8 75 mm 160 mm 800 mm 90 mm 200 mm
25116010 10 75 mm 160 mm 1000 mm 90 mm 200 mm
25116012 12 75 mm 160 mm 1200 mm 90 mm 200 mm

Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de
luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm
verdeeld over 2 rijen op 1 zijde met een hoofdaansluiting van Ø160 mm.
Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden
naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het
modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de
scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance
ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid
tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr aantal
aansluitingen

aansluitdiameter hoofdaansluiting breedte hoogte diepte

25160100 10 75 mm 160 mm 500 mm 220 mm 300 mm
25160140 14 75 mm 160 mm 700 mm 220 mm 300 mm
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Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de
luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm
verdeeld over 2 rijen op 1 zijde met een hoofdaansluiting van Ø160 mm.
Vanuit de luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden
naar de verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het
modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de
scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance
ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid
tot -20 tot 60 °C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr aantal
aansluitingen

aansluitdiameter hoofdaansluiting breedte hoogte diepte

25160101 10 75 mm 160 mm 500 mm 220 mm 300 mm
25160141 14 75 mm 160 mm 700 mm 220 mm 300 mm

Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de
luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm
verdeeld over 2 zijdes met een hoofdaansluiting van Ø160 mm. Vanuit de
luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de
verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr aantal
aansluitingen

aansluitdiameter hoofdaansluiting breedte hoogte diepte

25216010 10 75 mm 160 mm 500 mm 90 mm 200 mm
25216012 12 75 mm 160 mm 600 mm 90 mm 200 mm
25216014 14 75 mm 160 mm 700 mm 90 mm 200 mm
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Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de
luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm
verdeeld over 3 zijdes met een hoofdaansluiting van Ø160 mm. Vanuit de
luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de
verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr aantal
aansluitingen

aansluitdiameter hoofdaansluiting breedte hoogte diepte

25316006 6 75 mm 160 mm 200 mm 90 mm 200 mm
25316008 8 75 mm 160 mm 400 mm 90 mm 200 mm
25316010 10 75 mm 160 mm 400 mm 90 mm 300 mm

Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de
luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm
verdeeld over 3 zijdes met een hoofdaansluiting van Ø200 mm. Vanuit de
luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de
verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr aantal
aansluitingen

aansluitdiameter hoofdaansluiting breedte hoogte diepte

25320012 12 75 mm 200 mm 600 mm 90 mm 300 mm
25320014 14 75 mm 200 mm 800 mm 90 mm 300 mm
25320016 16 75 mm 200 mm 800 mm 90 mm 400 mm
25320018 18 75 mm 200 mm 1000 mm 90 mm 400 mm
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Novuair

Luchtverdeelkast

De luchtverdeelkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de
luchtafvoer. Deze verdeelkast heeft meerdere aansluitingen van Ø75 mm
verdeeld over 4 zijdes met een hoofdaansluiting van Ø200 mm. Vanuit de
luchtverdeelkast kunnen de flexibele leidingen uitgerold worden naar de
verschillende ruimtes in het huis. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr aantal
aansluitingen

aansluitdiameter hoofdaansluiting breedte hoogte diepte

25420016 16 75 mm 200 mm 500 mm 90 mm 300 mm
25420018 18 75 mm 200 mm 600 mm 90 mm 300 mm

Novuair

Plenumkast

De plenumkast is zowel geschikt voor luchtaanvoer als de luchtafvoer.
Deze verdeelkast heeft een haaks verloop met meerdere aansluitingen
van Ø75 mm naar een hoofdaansluiting van Ø100 - Ø125 of Ø160 mm.
Vanuit de plenumkast kan er een afvoer en toevoer gecreëerd worden
in de verschillende ruimtes van het huis en aangesloten worden op het
flexibele luchtdistributiesysteem. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr aantal
aansluitingen

aansluitdiameter hoofdaansluiting breedte hoogte diepte

25500100 2 75 mm 100 mm 200 mm 90 mm 180 mm
25500125 2 75 mm 125 mm 200 mm 90 mm 180 mm
25500160 3 75 mm 160 mm 300 mm 90 mm 220 mm
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Novuair

Plenumkast

Plenumkast voor luchtverdeelrooster creëert een luchttoevoer in
de verschillende ruimtes van het huis die aangesloten worden op
het flexibele luchtdistributiesysteem. De plenumkast heeft een
verloop naar meerdere aansluitingen van Ø75 mm om de capaciteit
te kunnen garanderen. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte aansluitdiameter aantal
aansluitingen

sparingsmaat

25613001 310 mm 86 mm 80 mm 75 mm 2 295 x 86 mm
25615001 510 mm 86 mm 80 mm 75 mm 3 495 x 86 mm
25610001 1010 mm 86 mm 80 mm 75 mm 3 995 x 86 mm
25623001 310 mm 117 mm 70 mm 75 mm 3 295 x 102 mm
25625001 510 mm 117 mm 70 mm 75 mm 3 495 x 102 mm
25620001 1010 mm 117 mm 70 mm 75 mm 4 995 x 102 mm

Novuair

Plenumkast

Plenumkast voor luchtverdeelrooster creëert een luchttoevoer in
de verschillende ruimtes van het huis die aangesloten worden op
het flexibele luchtdistributiesysteem. De plenumkast heeft een
haaks verloop naar meerdere aansluitingen van Ø75 mm om de
capaciteit te kunnen garanderen. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

materiaal: staal gegalvaniseerd

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte aansluitdiameter aantal
aansluitingen

sparingsmaat

25613002 310 mm 75 mm 124 mm 75 mm 2 295 x 58 mm
25615002 510 mm 75 mm 124 mm 75 mm 3 495 x 58 mm
25610002 1010 mm 75 mm 124 mm 75 mm 3 995 x 58 mm
25623002 310 mm 117 mm 124 mm 75 mm 3 295 x 102 mm
25625002 510 mm 117 mm 124 mm 75 mm 3 495 x 102 mm
25620002 1010 mm 117 mm 124 mm 75 mm 4 995 x 102 mm
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Novuair

Luchtverdeelrooster

Toevoer inbouwrooster in combinatie met een plenumkast creëert een
luchttoevoer in de verschillende ruimtes van het huis die aangesloten
worden op het flexibele luchtdistributiesysteem. Speciaal ontwikkeld voor
het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om
de scheiding en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance
ventilatie en/of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid
tot -20 tot 60 °C.

materiaal: aluminium

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte breedte (inbouw) hoogte (inbouw) diepte (inbouw) kleur

25601000 1036 mm 82 mm 1000 mm 60 mm 53 mm geanodiseerd
aluminum

25601300 336 mm 82 mm 300 mm 60 mm 53 mm geanodiseerd
aluminum

25601500 536 mm 82 mm 500 mm 60 mm 53 mm geanodiseerd
aluminum

25602000 1036 mm 125 mm 1000 mm 104 mm 53 mm geanodiseerd
aluminum

25602300 336 mm 125 mm 300 mm 104 mm 53 mm geanodiseerd
aluminum

25602500 536 mm 125 mm 500 mm 104 mm 53 mm geanodiseerd
aluminum

Novuair

Afdichtring

Afdichtingsring speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem.

  
  
  
  

 
artikelnr buitendiameter binnendiameter materiaal

25900006 79 mm 65 mm HDP
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Novuair

Afsluitdop

Afsluitdop Ø75 mm voor afsluiting van flexibele kanalen zowel
luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis.

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter kleur materiaal

25900007 75 mm rood kunststof

Novuair

Afsluitdop

Afsluitdop Ø75 mm voor zowel afsluiting luchtaanvoer als luchttoevoer
in luchtverdeelkast. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis.

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter kleur materiaal

25900008 75 mm rood kunststof

Novuair

Demper

Instelbare demper voor het reguleren van zowel luchtaanvoer als
luchttoevoer, aansluiting Ø75 mm. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter buitendiameter lengte materiaal

25900001 75 mm 80 mm 175 mm staal gegalvaniseerd



Ventilatie

A
lle

 p
ro

du
ct

en

Pagina 78

Novuair

Verbindingsstuk

Verbindingsstuk Ø75 mm voor verbinding van flexibele kanalen zowel
luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter materiaal

25900005 75 mm kunststof

Novuair

Verloopstuk

Verloopstuk Ø125 mm naar Ø75 mm concentrich voor zowel
luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter aantal aansluitingen hoofdaansluiting lengte materiaal

25900002 75 mm 1 125 mm 175 mm staal gegalvaniseerd

Novuair

Verloopstuk

Verloopstuk Ø125 mm naar Ø75 mm excetrisch voor zowel
luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal ontwikkeld voor het modulair
luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing als het gaat om de scheiding
en verdeling van de lucht tussen de ventilatie-unit (Balance ventilatie en/
of WTW installatie) en het huis. Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60
°C.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter aantal aansluitingen hoofdaansluiting lengte materiaal

25900003 75 mm 1 125 mm 175 mm staal gegalvaniseerd
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Novuair

Verloopstuk

Verloopstuk Ø125 mm naar 2x Ø75 mm om de dezelfde capaciteit te
kunnen garanderen voor zowel luchtaanvoer als luchttoevoer. Speciaal
ontwikkeld voor het modulair luchtdistributiesysteem; de ideale oplossing
als het gaat om de scheiding en verdeling van de lucht tussen de
ventilatie-unit (Balance ventilatie en/of WTW installatie) en het huis.
Temperatuurbestendigheid tot -20 tot 60 °C.

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter aantal aansluitingen hoofdaansluiting materiaal

25900004 75 mm 2 125 mm staal gegalvaniseerd

Ventilatiestrippen

WEHA

Ventilatiestrip

Ventilatiestrip, aluminium extrusie, geanodiseerd of met poedercoating
wit RAL 9010. Achterflens (hoogte 15 mm) met vertanding voor robuuste
montage.

materiaal: aluminium

  
  
  
  

 
artikelnr breedte hoogte luchtdoorlaat kleur breedte (inbouw) hoogte (inbouw)

286110006 1000 mm 60 mm 165 cm² geanodiseerd
aluminum

962 mm 45 mm

286110006 W 1000 mm 60 mm 165 cm² wit 962 mm 45 mm
286110008 1000 mm 80 mm 247 cm² geanodiseerd

aluminum
962 mm 65 mm

286110008 W 1000 mm 80 mm 247 cm² wit 962 mm 65 mm
286110010 1000 mm 100 mm 330 cm² geanodiseerd

aluminum
962 mm 85 mm

286110010 W 1000 mm 100 mm 330 cm² wit 962 mm 85 mm
28612008 200 mm 80 mm 38 cm² geanodiseerd

aluminum
162 mm 65 mm

28612008 W 200 mm 80 mm 38 cm² wit 162 mm 65 mm
28613008 300 mm 80 mm 67 cm² geanodiseerd

aluminum
262 mm 65 mm

28613008 W 300 mm 80 mm 67 cm² wit 262 mm 65 mm
28613010 300 mm 100 mm 89 cm² geanodiseerd

aluminum
262 mm 85 mm

28613010 W 300 mm 100 mm 89 cm² wit 262 mm 85 mm
28614006 400 mm 60 mm 63 cm² geanodiseerd

aluminum
362 mm 45 mm

28614006 W 400 mm 60 mm 63 cm² wit 362 mm 45 mm
28614008 400 mm 80 mm 95 cm² geanodiseerd

aluminum
362 mm 65 mm

28614008 W 400 mm 80 mm 95 cm² wit 362 mm 65 mm
28614008 ZW 400 mm 80 mm 95 cm² zwart 362 mm 65 mm
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artikelnr breedte hoogte luchtdoorlaat kleur breedte (inbouw) hoogte (inbouw)

28614010 400 mm 100 mm 127 cm² geanodiseerd
aluminum

362 mm 85 mm

28614010 W 400 mm 100 mm 127 cm² wit 362 mm 85 mm
28614010 ZW 400 mm 100 mm 127 cm² zwart 362 mm 85 mm
28615006 500 mm 60 mm 82 cm² geanodiseerd

aluminum
462 mm 45 mm

28615006 W 500 mm 60 mm 82 cm² wit 462 mm 45 mm
28615008 500 mm 80 mm 95 cm² geanodiseerd

aluminum
462 mm 65 mm

28615008 W 500 mm 80 mm 95 cm² wit 462 mm 65 mm
28615008 ZW 500 mm 80 mm 95 cm² zwart 462 mm 65 mm
28615010 500 mm 100 mm 165 cm² geanodiseerd

aluminum
462 mm 85 mm

28615010 W 500 mm 100 mm 165 cm² wit 462 mm 85 mm
28616008 600 mm 80 mm 143 cm² geanodiseerd

aluminum
562 mm 65 mm

28616008 W 600 mm 80 mm 143 cm² wit 562 mm 65 mm
28616010 600 mm 100 mm 190 cm² geanodiseerd

aluminum
562 mm 85 mm

28616010 W 600 mm 100 mm 190 cm² wit 562 mm 85 mm
28618006 800 mm 60 mm 133 cm² geanodiseerd

aluminum
762 mm 45 mm

28618006 W 800 mm 60 mm 133 cm² wit 762 mm 45 mm
28618008 800 mm 80 mm 200 cm² geanodiseerd

aluminum
762 mm 65 mm

28618008 W 800 mm 80 mm 200 cm² wit 762 mm 65 mm
28618010 800 mm 100 mm 266 cm² geanodiseerd

aluminum
762 mm 85 mm

28618010 W 800 mm 100 mm 266 cm² wit 762 mm 85 mm

WEHA

Ventilatiestrip

RVS 304 ventilatiestrip. Plaatsing in werkbladen boven radiatoren, in
keukenplinten voor ventilatie van inbouwapparatuur, deuren etc. Montage
achterzijde d.m.v. 4x draadstiften M4 x 20 mm.

materiaal: RVS
AISI: 304

  
  
  
  

 

artikelnr h.o.h. afstand
(montagegaten)

luchtdoorlaat breedte hoogte

29614008 i 235 x 62 mm 95 cm² 400 mm 80 mm
29614010 i 235 x 82 mm 127 cm² 400 mm 100 mm
29615008 i 335 x 62 mm 124 cm² 500 mm 80 mm
29615010 i 335 x 82 mm 165 cm² 500 mm 100 mm
29615013 i 335 x 112 mm 220 cm² 500 mm 130 mm
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Vlinderkleppen

WEHA

Vlinderklep brandwerend

Brandwerende vlinderkleppen zijn bij uitstek geschikt om bij
wanddoorgangen in ronde ventilatiekanalen de brand tegen te gaan.PKI-
C zijn getest volgens EN 1366-2, brandclassering volgens EN 13501-3
ISO met productie volgens kwaliteitscertificaten ISO 9001 en ISO 14000.

specificaties:

- Brandwerendheid: EI60S (minimaal 60 minuten volgens NEN
6069:2012)
- Veiligheidsstand: Gesloten
- Luchtrichting: Willekeurig
- Activatie: Terugslagveer met smeltlood 72 °C
- Verticale installatie: In vaste wanden: natte methode - mortel / gips /
beton. In vaste / flexibele wanden: Droge methode - Rockwool +
afdekplaten
- Horizontale installatie: In vaste vloeren: natte methode - mortel / gips /
beton. Droge methode - Rockwool + afdekplaten
- Binnentoepassingen Positie-indicatie: Optioneel: gesloten / open positie-
indicatie door microswitch
- Onderhoud: Nee

hoogte (bus): 60 mm
materiaal: staal

  
  
  
  

 

artikelnr type inbouwdiameter diameter hoogte (klep)

20200754 PKI-100-C 98,5 mm 100 mm 27 mm
20200755 PKI-125-C 123,5 mm 125 mm 39,5 mm
20200756 PKI-150-C 148,5 mm 150 mm 52 mm
20200757 PKI-160-C 158,5 mm 160 mm 57 mm
20200758 PKI-180-C 178,5 mm 180 mm 67 mm
20200759 PKI-200-C 198,5 mm 200 mm 77 mm
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WTW

Novuair

Filter Paneelfilter Z/Line karton

Duco DucoBox Energy Comfort filterset G4

Filterset voor een WTW-unit van Duco type DucoBox Energy Comfort met
filterklasse G4.

Specificaties:

- 2 filters in deze set

- De filters zijn eenvoudig zelf te vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk
- Artikelnummer Duco: 0000-4547

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200108 188 mm 450 mm 18 mm G4 Paneelfilter Z/Line
karton

Novuair

Filter Filterdoek

Zehnder WHR 930/950/960 filterset G3

Filterset geschikt voor een WTW-unit van Zehnder type WHR 930 / 950 /
960 WTW met filterklasse G3.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- De Zehnder WHR 930 / 950 / 960 WTW filters van Novuair zijn
eenvoudig zelf te vervangen
- Opmerking: model insteekhoes

- De filters zijn van het Novuair Huismerk

- Artikelnummer Zehnder: 006040120
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artikelnr breedte hoogte klasse type

22200109 200 mm 500 mm G3 Filterdoek

Novuair

Filter Paneelfilter Z/Line karton

Zehnder ComfoAir Q 350 / 450 / 600 Filterset G4

Filterset geschikt voor een WTW-unit Zehnder type ComfoAir Q 350 /
450 / 600 met filterklasse G4+G4.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- Zehnder ComfoAir Q 350 / 450 / 600 Filters zijn eenvoudig zelf te
vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk
- Artikelnummer Zehnder: 400502012

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200110 160 mm 500 mm 23 mm G4 Paneelfilter Z/Line
karton

Novuair

Filter Draadframefilter

Brink Renovent Excellent 300 / 400 Filterset G3

Filterset geschikt voor een WTW-unit van Brink type Renovent Excellent
300 / 400 met filterklasse G3.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- Brink Renovent Excellent 300 / 400 filters van Novuair zijn eenvoudig
zelf te vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk
- Artikelnummer Brink: 531770+535014+580594

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200111 185 mm 525 mm 5 mm G3 Draadframefilter
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Novuair

Filter Paneelfilter Z/Line karton

Duco DucoBox Energy Premium Filterset G4

Filterset geschikt voor een WTW-unit Duco DucoBox Energy Premium
met filterklasse G4.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- Duco DucoBox Energy Premium Filters zijn eenvoudig zelf te vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200112 175 mm 500 mm 20 mm G4 Paneelfilter Z/Line
karton

Novuair

Filter Paneelfilter Z/Line karton

Zehnder ComfoAir E 300 / 400 Filterset G4 + G4

Filterset geschikt voor een WTW-unit Zehnder type ComfoAir 300 / 400
met filterklasse G4+G4.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- Zehnder ComfoAir 300 / 400 Filters zijn eenvoudig zelf te vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk
- Artikelnummer Zehnder: 400508007 + 400502012

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200113 160 mm 500 mm 23 mm G4 Paneelfilter Z/Line
karton
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Novuair

Filter Draadframefilter

Brink Renovent HR 250 / 325 filterset G3

Filterset geschikt voor een WTW-unit van Brink type Renovent HR 250 /
325 (medium/large) met filterklasse G3.

Let op: dit product is het 'zonder bypass' model voor de Brink Renovent
HR 250 / 325. Controleer de afmetingen van uw filters voor modelkeuze.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- Model zonder bypass
- De Brink Renovent HR 250 / 325 WTW filters van Novuair zijn
eenvoudig zelf te vervangen.
- De filters zijn van het Novuair Huismerk
- Artikelnummer Brink: 531101+535001+580826

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200114 237 mm 411 mm 5 mm G3 Draadframefilter

Novuair

Filter Draadframefilter

Brink Renovent HR 250 / 325 filterset G3 met Bypass

Filterset geschikt voor een WTW-unit van Brink type Renovent HR 250 /
325 (medium/large) met filterklasse G3.

Let op: dit product is het met bypass' model voor de Brink Renovent HR
250 / 325. Controleer de afmetingen van uw filters voor modelkeuze.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- Model met bypass
- De Brink Renovent HR 250 / 325 WTW filters van Novuair zijn
eenvoudig zelf te vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk
- Artikelnummer Brink: 531286+535002+580545

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200115 237 mm 495 mm 5 mm G3 Draadframefilter
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Novuair

Filter Pleatpack

Itho HRU 3 BVF Filterset G4

Filterset geschikt voor een WTW-unit Itho type HRU 3 BVF met
filterklasse G4

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- Itho type HRU 3 BVF Filters zijn eenvoudig zelf te vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk.
- Artikelnummer Itho: 545-4840 / 545-4210 / 545-4211 / 545-4220 /
545-4221 / 545-4225 / 545-4226 / 545-4227 / 545-4228 / 545-4235 /
545-4235S / 545-4236 / 545-4236S / 545-4237 / 545-4237S / 545-4238 /
545-4238S / 545-4246 / 545-4248 / 545-4256 / 545-4258 / 545-4265 /
545-4275

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200116 180 mm 400 mm 18 mm G4 Pleatpack

Novuair

Filter Paneelfilter Z/Line synthetisch

Buva EcoStream Filterset Coarse 65%

Filterset geschikt voor een WTW-unit Buva EcoStream met filterklasse
ISO Coarse 65%.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- Duco DucoBox Buva EcoStream Filters zijn eenvoudig zelf te vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk.
- Artikelnummer Buva: 2910010

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200117 175 mm 495 mm 25 mm Coarse 65% Paneelfilter Z/Line
synthetisch
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Novuair

Filter Paneelfilter Z/Line metaal

ComAir HRUC-E Filterset G4.

Filterset geschikt voor een ComAir type HRUC-E met filterklasse G4.

Specificaties:

- 2 WTW filters per set
- ComAir HRUC-E Filters zijn eenvoudig zelf te vervangen
- De filters zijn van het Novuair Huismerk.
- Artikelnummer ComAir: 130003

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte dikte klasse type

22200118 160 mm 452 mm 25 mm G4 Paneelfilter Z/Line
metaal
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Rookmelders

FireHawk

Rookmelder FHB10

FHB10 - foto-elektrische / Optische rookmelder met ingebouwde 3V
Lithium batterij met lange levensduur van 10 jaar.
Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en
is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende
brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes.
Terwijl ongewenst alarm wordt voorkomen dankzij speciale software en
de unique vorm en plaatsing van de sensorkamer in de melder.
De FHB10 beschikt over een extra grote en toegankelijke testknop,
voor handmatige functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingsignalen. Na montage wordt de melder automatisch ingesckakeld.

Specificaties:

- Geïntegreerdeniet verwisselbare 10-jaar Lithium batterij.
- Gekeurd conform EN14604:2005 en KOMO
- X-vormige sensorkamer beschermd tegen insecten en beperkt vals
alarm
- Speciale software voor snelle detectie van rook en voorkomen van valse
meldingen.
- Voedingsspanning schakelt automatisch uit / in wanneer de melder van
de sokkel wordt los-/ vastgedraaid.
- LED indicatie rood. Knippert iedere minuut bij een juiste werking van de
melder. Voedingsspanning is aanwezig.
- Lage batterijspanning indicatie - Einde levensduur melding (ELM).
Melder geeft 1 pieptoon per minuut. Aangezien de melder een
ingebouwde niet verwisselbare batterij heeft van min. 10 jaar moet u dan
de complete melder vervangen.
- ELM-pauze. Een melding dat de melder zijn einde levensduur heeft
bereikt gebeurt meestal 's-nachts. Met een druk op de testknop wordt
deze melding gedurende 10 uur uitgesteld, waardoor de melder
gedurende deze periode wel de veiligheid tegen brand kan waarborgen.
- Extra grote testknop voor het eenvoudig testen van de batterij,
gevoeligheid, electronica en sirene.
- Luid 85 dB alarm signaal. Herstelt zich automatisch wanneer de
gevaarlijke situatie is opgeheven
- Eenvoudige installatie. Bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Vals Alarm Controle. Met een druk op de testknop wordt het
geluidssignaal tijdelijk (gedurende 10 minuten) onderdrukt indien er een
ongewenste melding plaatsvindt. De melder geeft dit aan d.m.v. een
knipperende LED (1 maal per 12 sec. ). Indien de situatie nadien veilig
genoeg is, zal de melder zichzelf resetten.
- Geschikt voor gebouwen en verplaatsbare ruimten met woonfunctie
- 10 jaar garantie op melder en batterij

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium
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artikelnr spanning diameter levensduur batterij garantie hoogte

22000101 3 V 86 mm 10 jaar 10 jaar (inclusief
batterij)

38 mm

FireAngel

Rookmelder optisch ST-620-BNL2T

FireAngel ST-620-BNL2T Optische (Thermoptek™) Rookmelder met 10
jarige Lithium batterij.

De innovatieve Thermoptektechnologie is een combinatie van een melder
met optische sensorkamer en een thermische detectie. De melder is
geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de
constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand
aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Thermoptek
melders zijn "toast-proof", zodat u ze kunt installeren in een ruimte die
aan de keuken grenst en waar kookdampen kunnen binnendringen.
Verder zijn er geen ionen nodig die schadelijk kunnen zijn voor het
milieu. De ST-620-BNL2T van FireAngel is tevens voorzien van een
niet wisselbare lithium batterij met een levensduur van minimaal 10
jaar en schakelt automatisch in na montage. Een geheel nieuwe en
verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige
montage. Daarnaast beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.

Specificaties:

- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- BS EN 14604: 2005.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- Inclusief Nederlandstalige handleiding.
- Voorzien van Long Life lithium batterij (3V) met een minimale levernduur
van 10 jaar.
- 10 jaar garantie op de melder incl. Batterij.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr spanning diameter hoogte levensduur batterij draadloos
koppelbaar

21000180 3 V 130 mm 34 mm 10 jaar nee
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FireAngel

Rookmelder optisch WST-630-BNLT

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V
Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De WST-630-BNLT van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare
3V lithium batterij en tevens een vaste lithium batterij voor de
verwijderbare W2-module. Deze schakelen automatisch in na montage.
De WST-630-BNLT is dankzij de W2-module eenvoudig draadloos
koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed
als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen,

Specificaties:

- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAVE 2 module met RF-
signaal
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies
- 5 jaar garantie.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium
draadloos koppelbaar: ja

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning

21000181 131 mm 41 mm 3 V
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FireAngel

Rookmelder optisch ST-622-BNLT

De rookmelder FireAngel ST-622-BNLT P-Line voorzien van de 2de
generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste
optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd
bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens
verminderde kans op ’vals alarm’. De rookmelder is voorzien een
verzegelde Panasonic batterij wat resulteert in high-end prestaties en
100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.

model (accu, batterij): CR2
techniek (accu, batterij): lithium

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur batterij

21000180 P 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar

FireAngel

Rookmelder optisch SB5-INT

Rookmelder is voorzien van 9V alkaline batterij, dankzij de nieuwste
technieken gaat deze batterij 5 jaar mee.

Specificaties:

- Voorzien van 1x 9V DC verwisselbare Alkaline batterij.
- Optische sensor voor vroegtijdige detectie vanuit alle richtingen.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Smart Silence - zorgt ervoor dat het alarm maximaal 8 minuten stil wordt
gezet in geval van een vals alarm.
- Lage batterij signaal.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterij.
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artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000080 90 mm 35 mm 9 V 5 jaar 6LR61 alkaline

FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-INT

Optisch (Thermoptek™) Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-INT van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van
een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-INT
zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, Z-Wave Plus en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning draadloos
koppelbaar

garantie

21000081 131 mm 41 mm 3 V optioneel 10 jaar
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FireAngel

Rookmelder optisch ST-625-EUT

De rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op
’vals alarm’. Een Thermoptek rookmelder gaat minimaal tien jaar
mee en is de eerste keuze van Brandweer, woningbouwverenigingen
en verzekeringsmaatschappijen. De rookmelder heeft als voeding 2
verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- Voorzien van 2x 1,5V AA batterijen.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterijen.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000082 107 mm 34 mm 3 V 1 jaar LR06 alkaline

AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch SB5-AE-BNLR

Rookmelder is voorzien van 9V alkaline batterij, dankzij de nieuwste
technieken gaat deze batterij 5 jaar mee.

Specificaties:

- Voorzien van 1x 9V DC verwisselbare Alkaline batterij.
- Optische sensor voor vroegtijdige detectie vanuit alle richtingen.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Smart Silence - zorgt ervoor dat het alarm maximaal 8 minuten stil wordt
gezet in geval van een vals alarm.
- Lage batterij signaal.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterij.
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artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000480 90 mm 35 mm 9 V 5 jaar 6LR61 alkaline

AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch SB5-TP-AE-BNLR

Rookmelder duo-pack AngelEye by FireAngel SB5-TP-AE-BNLR is
voorzien van 9V alkaline batterij, dankzij de nieuwste technieken gaat de
batterij 5 jaar mee.

Specificaties:

- Twinpack duo versie.
- Optische Rookmelder.
- 9V vervangbare batterij.
- Grote centrale testknop.
- Smart silence hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding,
de rookmelder tot 8 minuten gepauzeerd worden. Als er toch rook wordt
gedetecteerd, gaat de rookmelder af.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000480 TP 90 mm 35 mm 9 V 5 jaar 6LR61 alkaline
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FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-DET & ZW-MODULE

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V
Lithium batterij en Z-Wave Plus module.

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Tevens is
deze nieuwste melder extra ter voorkoming van vals alarm "toast-proof",
zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en
waar eventuele kookdampen kunnen binnendringen.De ST-630-DET van
FireAngel is voorzien van een niet wisselbare lithium batterij en schakelt
automatisch in na montage. Daarnaast is de ST-630-DET uitgerust
met een Z-Wave Plus gecertificeerde module en is hierdoor eenvoudig
draadloos te verbinden aan een Z-Wave Plus domotica controller. Een
geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een
snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra
grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking
van alarm- en storingssignalen
specificaties:

- Draadloos koppelbaar d.m.v. Z-Wave Plus module.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.
- Smart Silence zet alle draadloos gekoppelde rook- en hittemelders op
pauze en vermindert de gevoeligheid gedurende maximaal 10 minuten.

  
  
  
  

 

artikelnr communicatieprotocoldiameter hoogte spanning model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000217 Z-Wave 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L
(CR17335)

lithium
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AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch ST-620-BNL2T

AngelEye by FireAngel ST-AE- 620-BNLR Optische (Thermoptek™)
Rookmelder met 10 jarige Lithium batterij.

De innovatieve Thermoptektechnologie is een combinatie van een melder
met optische sensorkamer en een thermische detectie. De melder is
geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de
constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand
aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Thermoptek
melders zijn "toast-proof", zodat u ze kunt installeren in een ruimte die
aan de keuken grenst en waar kookdampen kunnen binnendringen.
Verder zijn er geen ionen nodig die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
De ST-AE-620-BNLR van AngelEye by FireAngel is tevens voorzien van
een niet wisselbare lithium batterij met een levensduur van minimaal
10 jaar en schakelt automatisch in na montage. Een geheel nieuwe en
verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige
montage. Daarnaast beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.

Specificaties:

- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- BS EN 14604: 2005.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- Inclusief Nederlandstalige handleiding.
- Voorzien van Long Life lithium batterij (3V) met een minimale levernduur
van 10 jaar.
- 10 jaar garantie op de melder incl. Batterij.

draadloos koppelbaar: nee

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000481 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2/3 8L
(CR17335)

lithium
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AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch WST-AE-630-BNLR

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V
Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Tevens is
deze nieuwste melder extra ter voorkoming van vals alarm "toast-proof",
zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en
waar eventuele kookdampen kunnen binnendringen.
De WST-AE-630-BNLR van AngelEye by FireAngel is tevens voorzien
niet wisselbare lithium batterijen (een voor de voeding en een voor
het draadloos signaal) met een levensduur van minimaal 10 jaar en
schakelen automatisch in na montage. Daarnaast is de WST-AE-630-
BNLR zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2
producten zowel batterij gevoed ald 230V. Een geheel nieuwe en
verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige
montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor
handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen

Specificaties:

- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAVE 2 module met RF-
signaal
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies
- Voorzien van 2 Long Life lithium batterijen (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.

draadloos koppelbaar: ja

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000482 131 mm 41 mm 3 V 10 jaar CR2/3 8L
(CR17335)

lithium
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FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-DET

Optisch (Thermoptek™) Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-INT van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van
een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-DET
zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de
heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor
ideaal voor installatie op de slaapkamer.

techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu,
batterij)

draadloos
koppelbaar

garantie

21000081-DET 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L
(CR17335)

optioneel 10 jaar
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FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-DET & W2-MODULE P-line

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V
Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-DET van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare
3V lithium batterij en is tevens voorzien van verwijderbare W2-module.
Deze schakelen automatisch in na montage. De ST-630-DET is dankzij
de W2-module eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2
producten zowel batterij gevoed als 230V. Een geheel nieuwe en
verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige
montage en beschikt de melder over een extra grote testknop voor
handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen,

Specificaties:

- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAVE 2 module met RF-
signaal
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de
heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor
ideaal voor installatie op de slaapkamer.

techniek (accu, batterij): lithium

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) draadloos
koppelbaar

21000181-DET 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) ja
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FireAngel

Rookmelder optisch ST-622-INT

De rookmelder FireAngel ST-622-INT voorzien van de 2de generatie
Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste optische
en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel
detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde
kans op ’vals alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde
Panasonic batterij wat resulteert in high-end prestaties en 100%
betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.

techniek (accu, batterij): lithium

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur batterij model (accu, batterij)

21000243 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2
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FireAngel

Rookmelder optisch ST-630-DET & W2-MODULE P-line

Optisch (Thermoptek™) Draadloos Koppelbare Rookmelder met vaste 3V
Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
ST-630-INT in combinatie met de W2-Module is zeer eenvoudig
draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij
gevoed ald 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele
montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt
de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een
tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen

Specificaties:

- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAVE 2 module met RF-
signaal
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning draadloos koppelbaar

21000081 + 131 mm 41 mm 3 V ja
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FireAngel

Rookmelder optisch ST-622-DET

De rookmelder FireAngel ST-622-DET P-Line voorzien van de 2de
generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de nieuwste
optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere responstijd
bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met tevens
verminderde kans op ’vals alarm’. De rookmelder is voorzien een
verzegelde Panasonic batterij wat resulteert in high-end prestaties en
100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.
- Verschil ST-622-DET t.o.v. ST-622-BNLT / ST-622-INT is het ontbreken
van de heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.)
hierdoor ideaal voor installatie op de slaapkamer.
- Rookmelders met het Q-keurmerk worden volgens strenge richtlijnen
getest door onafhankelijke keuringsinstellingen, om aan de hoogst
mogelijke kwaliteitstandaarden te voldoen.

model (accu, batterij): CR2
techniek (accu, batterij): lithium

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur batterij

21000180-DET 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar
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FireAngel

Rookmelder optisch FA6120-INT

De FireAngel FA6120-INT optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar.
De perfecte vervanging voor de FireAngel rookmelder ST-620-
BNL2T. Deze rookmelder past op de bestaande montageplaat of kan
eenvoudig met de meegeleverde montageplaat en 2 schroeven worden
geïnstalleerd.

Specificaties:

- Optische rookmelder incl. lithium batterij.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat
de melder is ingeschakeld.

- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in
vergelijking met standaard rookmelders.

garantie: 5 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

techniek (accu,
batterij)

model (accu,
batterij)

21000180 Q 118,1 mm 31,5 mm 3 V 10 jaar lithium CR123A
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FireAngel

Rookmelder optisch FA6115-INT

De FA6115-INT optische rookmelder met vervangbare batterijen. De
rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare alkaline batterijen.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 8 uur lang onderdrukt worden.
- Vermindert ongewenste meldingen.
- Grote centrale testknop.
- Sleep Easy ‒ pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat
de melder is ingeschakeld.
- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie ‒ bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in
vergelijking met standaard rookmelders.

- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterijen.

garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000096 118,1 mm 31,5 mm 3 V 6LR61 alkaline
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Thuislink

Rookmelder optisch TLB-10

Thuislink TLB-10 optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar.
Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en
is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende
brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes. Terwijl
ongewenst alarm wordt voorkomen dankzij speciale software en de
unique vorm en plaatsing van de sensorkamer in de melder. De TLB-10
beschikt over een extra grote en toegankelijke testknop, voor handmatige
functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingsignalen. Na
montage wordt de melder automatisch ingesckakeld.

Specificaties:

- Voorzien niet-verwisselbare Lithium batterij
- X-vormige sensorkamer beschermt tegen insecten.
- Extra grote test- en pauzeknop.
- LED indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.

- Lage batterijspanning indicatie
- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking

- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale
detectie rook en vuur.

- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gecertificeerd conform
EN14604:2005

garantie: 10 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000093 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Rookmelder optisch TLB-155

Thuislink TLB-155 optische rookmelder met vervangbare batterijen. De
rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AAA batterijen. Reageert
op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en is daardoor zeer
gevoelig voor detectie van langzaam smeulende brandhaarden in
gangen, slaapkamers en woonruimtes.

Specificaties:

- Voorzien van 2 verwisselbare AAA batterijen.
- test- en pauzeknop

- Led indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.

- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking.
- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale
detectie rook en vuur.
- Inclusief bevestigingsmateriaal.
- Gecertificeerd conform EN14604:2005.

garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000094 35 mm 38 mm 3 V LR03 alkaline
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Hekatron

Rookmelder optisch Genius Plus X-INT

GENIUS Plus-INT

De slimme standalone rookmelder Genius Plus voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. Met meer dan 10 Jaar ervaring biedt de Genius Plus de
nieuwste ontwikkeling op batterij- en energiebeheer voor optimalisatie in
verbruik en capaciteit, voor nog meer betrouwbaarheid en duurzaamheid
om aan de veranderende klantbehoefte en in invloeden van buitenaf te
kunnen voldoen. Alle Genius Plus rookmelders kunnen gemakkelijk via
een smartphone worden uitgelezen en zijn EN14604, Vds en Q-label
gecertificeerd.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert)
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604, Vds en Q-label gecertificeerd
- EAN 4260432551907
- 5 jaar garantie

levensduur batterij: 10 jaar
techniek (accu, batterij): lithium
model (accu, batterij): Li-SOCl2

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte Gewicht spanning

21000600 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V
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Hekatron

Rookmelder optisch Genius Plus X-INT

GENIUS Plus-X-INT

De slimme rookmelder Genius Plus X voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. Optioneel uit te bereiden met de radio module Standard
X en Pro X voor draadloze communicatie met meerdere rookmelders
en toebehoren in een netwerk. De nieuwe Genius Plus X is verder
ontwikkeld met de ervaring van 10 jaar Genius. Het energiebeheer is
volledig heroverwogen en zo consequent mogelijk aangepast aan de
snel veranderende behoeften van de klant en de externe invloeden. De
capaciteit is hierbij aanzienlijk vergroot. Verdere optimalisaties betreffen
gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Alle Genius
Plus en Plus X rookmelders kunnen comfortabel via de smartphone
worden uitgelezen en dragen het VdS/Q testzegel.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert),
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- 5 jaar garantie
- Optioneel uit te bereiden met radio modules Basis X en Pro X :
communicatie mogelijkheden met andere rookmelders en garandeert
een zo vroeg mogelijk alarm, zelfs in grotere panden met meerdere
verdiepingen.
- Optioneel draadloze communicatie met Genius Port i.c.m. radio modules
Basis X en Pro X. Hierdoor uitgebreide mogelijkheden voor alarmering
en beheer op afstand dankzij Apps (Genius Home, Pro en Control) en
platform Genius Web.

techniek (accu, batterij): lithium
model (accu, batterij): Li-SOCl2

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte Gewicht Spanning levensduur batterij

21000601 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 10 jaar
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FireAngel

Rookmelder optisch

230 V rookmelder met Thermoptek technologie

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De
melder is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur,
maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een
uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard
melder. Beide types SM-F-1EU en WSM-F-1EU van FireAngel zijn
voorzien van een lithium back-up batterij en schakelt automatisch in na
stroomuitval. Daarnaast is de WSM-F-1EU zeer eenvoudig draadloos
koppelbaar d.m.v. Wi-safe2 met andere FireAngel rook-, hitte- en
Koolmonoxidemelder in een netwerk, zowel op net-gevoed als baterij
gevoed. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

specificaties:

- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuur controle
- Voorzien van Long Life lithium back-up batterij (3V)
- Type WSM-F-1EU is draadloos Koppelbaar tot wel 50 melders, zowel
230 Volt- als batterijgevoede producten in een netwerk, dankzij de Wi-
Safe 2 technologie
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies
- Snelle en eenvoudige montage
- Luid 85 dB alarmsignaal
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie (nieuwe
functie waarbij het lege batterijsignaal aan het einde van de levensduur,
gedurende 8 uur kan worden uitgeschakeld)
- Diagnostische functie registreert gedetailleerde informatie over de
laatste 10 meldingen.
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.

spanning: 230 V
diameter: 141.5 mm
hoogte: 43 mm
techniek (back-up batterij): lithium

  

  
  
  

 

artikelnr type draadloos koppelbaar

21000188 SM-F-1EU optioneel
21000188 + SM-F-1EU & W2-MODULE P-line ja
21000189 WSM-F-1EU ja
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FireAngel

Rookmelder optisch SW1-EUT

De SW1-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting
op het 230V netstroom. De melder is voorzien van een 9 volt back-
up batterij en bekabeld koppelbaar tot maximaal 12 rook-, hitte- en
koolmonoxidemelders uit de W-serie. Deze rookmelder is speciaal
ontworpen voor NOM (nul op de meter) woningen en woningen met
zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by
door gebruik te maken van de 9V back-up batterij. Deze rookmelder
is voorzien van de laatste optische technologie waarbij hele kleine
rookdeeltjes door de rookmelder kunnen worden waargenomen. Hierdoor
is de SW1-EUT ook geschikt voor smeulende, langzaam ontwikkelende
branden. Een veiligheidsmechanisme voorkomt dat de melder zonder
back-up batterij wordt teruggeplaatst.

Specificaties:

- De SW1-EUT kan gekoppeld worden met andere rook-, hitte-, en
koolmonoxidemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE.
- 230 volt – netaansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- 9VDC back-up batterij (ingesloten).
- Centrale test-, en pauzeknop.
- Waarschuwing lage batterijspanning.
- Optisch sensor – Zeer gevoelig voor smeulende en langzaam
ontwikkelende branden.
- Superior Sensing Technology.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren.
- Groen – 230V power on.
- Rood – 32 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montagering.
- Koppelbaar tot max 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders (W-serie).
- 5 jaar garantie op de melder, niet op de vervangbare back-up batterij.
- Veiligheid mechanische: de rookmelder kan niet gemonteerd worden
zonder back-up batterij.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning garantie techniek (back-up
batterij)

levensduur back-
up batterij

21000083 130 mm 38 mm 230 V 5 jaar alkaline 1 jaar
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FireAngel

Rookmelder optisch SM-F-1EU & ZW-MODULE

230 V rookmelder met Thermoptek technologie voorzien van lithium back-
up batterij en Z-Wave Plus module.

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Tevens is
deze nieuwste melder extra ter voorkoming van vals alarm "toast-proof",
zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en
waar eventuele kookdampen kunnen binnendringen. De SM-F-1EU van
FireAngel is voorzien van een lithium back-up batterij met en schakelt
automatisch in na stroomuitval. Daarnaast is de 230V rookmelder
uitgerust met een Z-Wave Plus gecertificeerde module voorzien en is snel
en eenvoudig draadloos te verbinden aan een Z-Wave Plus domotica
controller. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Draadloos koppelbaar d.m.v. Z-Wave Plus module.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuur controle.
- Voorzien van lithium back-up batterij (3V)
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie (nieuwe
functie waarbij het lege batterijsignaal aan het einde van de levensduur,
gedurende 8 uur kan worden uitgeschakeld).
- Diagnostische functie registreert gedetailleerde informatie over de
laatste 10 meldingen.
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning techniek (back-up
batterij)

levensduur back-
up batterij

draadloos
koppelbaar

21000192 141.5 mm 43 mm 230 V lithium 10 jaar ja
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FireAngel

Rookmelder optisch SW10-EUT

De SW10-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting
op het 230V netstroom. De melder is voorzien van een 10 jaar kithium
back-up batterij en bekabeld koppelbaar tot maximaal 12 rook-, hitte-
en koolmonoxidemelders uit de W-serie. Deze rookmelder is speciaal
ontworpen voor NOM (nul op de meter) woningen en woningen met
zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door
gebruik te maken van de back-up batterij. Deze rookmelder is voorzien
van de laatste optische technologie waarbij hele kleine rookdeeltjes door
de rookmelder kunnen worden waargenomen. Hierdoor is de SW10-EUT
ook geschikt voor smeulende, langzaam ontwikkelende branden.

Specificaties:

- De SW10-EUT kan gekoppeld worden met andere rook-, hitte-, en
koolmonoxidemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE.
- 230 volt – netaansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- Lithium back-up batterij (ingesloten).
- Centrale test-, en pauzeknop.
- Waarschuwing lage batterijspanning.
- Optisch sensor – Zeer gevoelig voor smeulende en langzaam
ontwikkelende branden.
- Superior Sensing Technology.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren.
- Groen – 230V power on.
- Rood – 32 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montagering.
- Koppelbaar tot max 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders (W-serie).
- 5 jaar garantie.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning techniek (back-up
batterij)

levensduur back-
up batterij

garantie

21000089 130 mm 38 mm 230 V lithium 10 jaar 5 jaar
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BRK Electronics

Montagevoet rookmelders CB232

Opbouwvoet voor de montage van alle BRK 230 volt hitte-en rookmelders
indien geen centraaldoos aanwezig is.

CB232 afmetingen: Ø130 mm x 30 mm.

Specificaties:

- Geschikt voor type BRK 650 serie rookmelders en BRK 680 serie
hittemelders
- Incl. - kroonsteen
- Uitbreek- openingen aan de bovenzijde en zijkant

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte

21000115 130 mm 30 mm

FireAngel

Montagevoet rookmelders BW-PT-T

De FireAngel BW-PF-T opbouwsokkel is ideaal indien er geen inbouw- of
centraal doos beschikbaar is. Deze universele opbouwsokkel is bestemd
voor de 230V rook-, hitte en koolmonoxidemelder; SW1-EUT, HW1-
EUT en CW1-PF-T. De opbouwsokkel is voorzien van onder en zij-
kabelinvoer, YT2. Bij gebruik van kabelgoten biedt de opbouwsokkel
voldoende ruimte voor het afmonteren van de bekabeling. Een ideale
oplossing voor woningen en gebouwen met betonnen plafonds en als er
na renovatie eventueel extra FireAngel melders worden geïnstalleerd.
Montage d.m.v. PUSH2FIT connectie, de snelle en efficiënte oplossing
voor renovatieprojecten.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte

21000085 140 mm 30 mm
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BKE Solutions

Montagevoet rookmelders SMD BKE03

De BKE SMD opbouwsokkel met Fail- safe is een bekabelde
en geschakelde oplossing voor netgevoede rookmelders i.c.m.
vrijloopdeurdrangers van dormakaba, Geze en Assa Abloy. Deze
universele opbouwsokkel is is geschikt voor FireAngel 230V rookmelders
SW1-EUT en SW10-EUT en voorzien van een gestabiliseerde
24VDC voeding voor de aansluiting naar een vrijloopdeurdranger. De
opbouwsokkel heeft onder en zij-kabelinvoer, YT2. Bij gebruik van
kabelgoten biedt de opbouwsokkel voldoende ruimte voor het afmonteren
van de bekabeling. Montage rookmelder d.m.v. PUSH2FIT connectie
voor een snelle en efficiënte oplossing voor zowel nieuwbouw en
renovatieprojecten.

Specificaties:

- Montagevoet opbouw met 230V aansluiting en interconnect voor
FireAngel SW1-EUT en SW10-EUT
- Voorzien van 24VDC gestabiliseerde 2W voeding voor dormaka, Geze
en Assa Abloy vrijloopdeurdrangers
- Uitvoeropening t.b.v. Platte buis
- kleur wit
- 2 jaar garantie

draadloos koppelbaar: nee
garantie: 2 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte voeding primair voeding secundair Kleur

21000650 140 mm 30 mm 230 V 24 VDC wit
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BKE Solutions

Montagevoet rookmelders SMD BKE02

De BKE SMD opbouwsokkel met Fail- safe is een bekabelde en
geschakelde 230V oplossing voor netgevoede rookmelders i.c.m.
vrijloopdeurdrangers van dormakaba, Geze en Assa Abloy. Deze
universele opbouwsokkel voor EI 230V rookmelders EI146 of EI3016 en
voorzien van een gestabiliseerde 24VDC voeding voor de aansluiting
naar een vrijloopdeurdranger. De opbouwsokkel heeft een zij-kabelinvoer,
YT2. Bij gebruik van kabelgoten biedt de opbouwsokkel voldoende ruimte
voor het afmonteren van de bekabeling voor een snelle en efficiënte
oplossing voor zowel nieuwbouw en renovatieprojecten.

Specificaties:

- Montagevoet opbouw met 230V aansluiting en interconnect voor EI
rookmelders EI146 of EI3016
- Voorzien van 24VDC gestabiliseerde 2W voeding voor dormaka, Geze
en Assa Abloy vrijloopdeurdrangers
- Uitvoeropening t.b.v. Platte buis
- kleur wit
- 2 jaar garantie

draadloos koppelbaar: nee
garantie: 2 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte voeding primair voeding secundair Kleur

21000651 141 mm 21 mm 230 V 24 VDC wit

BKE Solutions

Montagevoet rookmelders SMD BKE22

De BKE SMD opbouwsokkel met Fail- safe is een bekabelde
en geschakelde oplossing voor netgevoede rookmelders i.c.m.
vrijloopdeurdrangers van dormakaba, Geze en Assa Abloy. Deze
universele opbouwsokkel is geschikt voor Firex 230V rookmelders KF20
of KF20R en voorzien van een gestabiliseerde 24VDC voeding voor de
aansluiting naar een vrijloopdeurdranger. De opbouwsokkel heeft een
zij-kabelinvoer, YT2. Bij gebruik van kabelgoten biedt de opbouwsokkel
voldoende ruimte voor het afmonteren van de bekabeling voor een snelle
en efficiënte oplossing voor zowel nieuwbouw en renovatieprojecten.

Specificaties:

- Montagevoet opbouw met 230V aansluiting en interconnect voor Firex
rookmelders KF20 of KF20R
- Voorzien van 24VDC gestabiliseerde 2W voeding voor dormaka, Geze
en Assa Abloy vrijloopdeurdrangers
- Uitvoeropening t.b.v. Platte buis
- kleur wit
- 2 jaar garantie

draadloos koppelbaar: nee
garantie: 2 jaar

  
  
  
  

 



Beveiliging

A
lle

 p
ro

du
ct

en

Pagina 116

artikelnr diameter hoogte voeding primair voeding secundair Kleur

21000652 140 mm 17 mm 230 V 24 VDC wit

FireAngel

Combi rookmelder & Koolmonoxidemelder SCB10-INT

Een gecombineerde optische rook- en koolmonoxidemelder met een
levensduur van 10 jaar. De twee sensoren werken onafhankelijk en bij
het detecteren van rook of koolmonoxide, geeft de combimelder een
alarmsignaal van minimaal 85dB.

specificaties:

- Ideaal voor overloop en hal (meestal tussen de kachel en slaapkamers
in).
- Een alarm voor twee dodelijke bedreigingen.
- Niet vervangbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.
- Grote test- en pauzeknop.
- Voor overloop, gang, slaap- en woonkamer.
- Onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens EN14604 & EN50291.
- Geavanceerde optische sensor voorkomt ongewenste meldingen.
- 3 jaar garantie.

levensduur batterij: 10 jaar
model (accu, batterij): CR2
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning garantie

21000087 134 mm 40 mm 3 V 3 jaar (inclusief batterij)
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AngelEye by FireAngel

Combi rookmelder & Koolmonoxidemelder SCB10-AE-
BNLR

Een gecombineerde optische rook- en koolmonoxidemelder met een
levensduur van 10 jaar. De twee sensoren werken onafhankelijk en bij
het detecteren van rook of koolmonoxide, geeft de combimelder een
alarmsignaal van minimaal 85dB.

specificaties:

- Ideaal voor overloop en hal (meestal tussen de kachel en slaapkamers
in).
- Een alarm voor twee dodelijke bedreigingen.
- Niet vervangbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.
- Grote test- en pauzeknop.
- Voor overloop, gang, slaap- en woonkamer.
- Onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens EN14604 & EN50291.
- Geavanceerde optische sensor voorkomt ongewenste meldingen.
- 3 jaar garantie.

garantie: 3 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000485 134 mm 40 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium

AngelEye by FireAngel

Rookmelder optisch ST-AE-623E-EUR

De rookmelder met noodverlichting ST-AE-623E-EUR is voorzien van
de 2de generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de
nieuwste optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere
responstijd bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met
tevens verminderde kans op ’vals alarm’. Een Thermoptek rookmelder
gaat minimaal tien jaar mee en is de eerste keuze van Brandweer,
woningbouwverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. De rookmelder
heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare batterij.
- Noodverlichting–extreem helder licht speciaal voor de vluchtroute.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 10 uur lang onderdrukt worden.
- Grote centrale testknop –test / smart silence.
- Geschikt voor camping en caravan.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.
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artikelnr diameter hoogte spanning model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

garantie

21000484 107 mm 39 mm 3 V 6LR61 alkaline 5 jaar (exlusief
batterij)

FireAngel

Rookmelder optisch ST-623E-INT

De rookmelder met noodverlichting ST-623E-INT is voorzien van
de 2de generatie Thermoptek™ sensortechnologie, combineert de
nieuwste optische en thermische technieken. Hierdoor een snellere
responstijd bij zowel detectie van smeulbrand als uitslaande brand met
tevens verminderde kans op ’vals alarm’. Een Thermoptek rookmelder
gaat minimaal tien jaar mee en is de eerste keuze van Brandweer,
woningbouwverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. De rookmelder
heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare batterij.
- Noodverlichting–extreem helder licht speciaal voor de vluchtroute.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 10 uur lang onderdrukt worden.
- Grote centrale testknop –test / smart silence.
- Geschikt voor camping en caravan.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

garantie

21000242 107 mm 39 mm 3 V 6LR61 alkaline 5 jaar (exlusief
batterij)
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FireAngel

Rookmelder optisch FA6111-INT

De FA6111-INT optische rookmelder met noodverlichting en vervangbare
batterijen. De rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare alkaline batterijen.
- Noodverlichting–extreem helder licht speciaal voor de vluchtroute.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 8 uur lang onderdrukt worden.
- Vermindert ongewenste meldingen.
- Grote centrale testknop.
- Sleep Easy ‒ pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat
de melder is ingeschakeld.

- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie ‒ bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in
vergelijking met standaard rookmelders.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterijen.

garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000095 118,1 mm 31,5 mm 3 V 6LR61 alkaline

FireAngel-Thuislink

Adapter rookmelder TP-W-MP6

FireAngel adapter

Speciaal ontworpen om bestaande BRK en FIRST ALERT rookmelders
type SA410 en SA700 te vervangen voor de nieuwe ST-620, ST-622 en
(W)ST-630 rookmelder van FireAngel.Dit kan door de bestaande BRK /
First Alert basisplaat (vaak vastgekit) te laten zitten en deze speciale
adapter met de FireAngel melder er overheen te draaien. Ideaal voor de
rookmelder vervangingsmarkt.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte

21000092 116 mm 15 mm
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BRK Electronics

Beschermingshoes

Beschermingshoes speciaal voor BRK en FIRST ALERT 230
rookmelders. Handig en noodzakkelijk voor het afdekken van
rookmelders tijdens verf- en kluswerkzaamheden. Beschermd de melder
tegen stof en verfspatten.

  
  
  
  

 
artikelnr diameter

21000149 100-150 mm

WECKX

Beschermkorf

De beschermkorf beschermt de rookmelder tegen sabotage,
beschadiging en diefstal.

  
  
  
  

 
artikelnr diameter hoogte kleur materiaal

21000214 180 mm 90 mm wit staal

BRK Electronics

Bevestigingstape SA410-ADH

Dubbelzijdige bevestigingstape, BRK SA410-ADH. 2 stuks per vel.
Bewezen veilige snelle montagehulp (plakmontage). Geschikt voor
rookmelders BRK SA410 serie en First Alert SA700 serie.

  
  
  
  

 
artikelnr breedte hoogte

21000148 50 mm 50 mm
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FireAngel

Bevestigingstape ST-620 / WST-630

Dubbelzijdige bevestigingstape, ST-620/WST630. Bewezen veilige
snelle montagehulp (plakmontage). Geschikt voor rookmelders FireAngel
ST-620-BNL2T en WST-630-BNLT

  
  
  
  

 
artikelnr diameter hoogte

21000200 105 mm 2 mm

FireAngel

Diagnostische Kabel LEAD-620/622

Hardware en software voor het uitlezen van de rookmelders FireAngel
ST-620 en ST-622 speciaal ontwikkeld voor installateur en service
provider van FireAngel producten.
specificaties:

- Diagnostische kabel met USB aansluiting voor pc of een laptop.
- Geeft een analyse van verschillende reële meetwaarden uit het
gebeurtenisgeheugen van de rookmelder, zoals accuspanning,
stroomverbruik, vervuilingsgraad en kalibratie-instellingen.
- Geeft de geschiedenis weer van fout- en de laatste alarmmeldingen
(max. 10).
- Grafische weergave van de resultaten op het scherm en tevens als
rapport uit te printen.

  
  
  
  

 

artikelnr spanning garantie USB voeding

21000208 3 V 2 jaar 3V DC
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FireAngel

Diagnostische Kabel LEAD-630

Hardware en software voor het uitlezen van de rookmelders FireAngel
WST-630-BNLT en WSM-F-1EU speciaal ontwikkeld voor installateur en
service provider van FireAngel producten.

specificaties:

- Diagnostische kabel met USB aansluiting voor pc of een laptop.
- Geeft een analyse van verschillende reële meetwaarden uit het
gebeurtenisgeheugen van de rookmelder, zoals accuspanning,
stroomverbruik, vervuilingsgraad en kalibratie-instellingen.
- Geeft de geschiedenis weer van fout- en de laatste alarmmeldingen
(max. 10).
- Grafische weergave van de resultaten op het scherm en tevens als
rapport uit te printen.
- Software Lead 630 download

  
  
  
  

 

artikelnr spanning garantie USB voeding

21000209 3 V 2 jaar 3V DC

FireAngel

Dongel W2-MM

De FireAngel dongel wordt gebruikt voor snelle en eenvoudige analyse
en het onderhoud van het Wi-safe2 netwerk. De Dongel kan via USB
aangesloten worden op een laptop of PC en draadloos worden gekoppeld
aan een bestaand Wi-Safe2 netwerk. Hierdoor is een eenvoudige analyse
en beheer van alle FireAngel producten in het netwerk mogelijk

  
  
  
  

 
artikelnr breedte hoogte diepte spanning garantie USB voeding

21000207 75 mm 43 mm 21 mm 3 V 2 jaar 3V DC
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FireAngel

Flitslicht en trilplaat voor doven en slechthorende W2-
SVP-630-EU

FireAngel WI-SAFE2 Flitslicht met Trilplaat, type W2-SVP-630

De combinatie flitslicht met trilplaat W2-SVP-630 is speciaal ontwikkeld
voor mensen met een fysieke beperking, zoals doven en slechthorenden,
kinderen of ouderen, hierdoor een hogere mate van veiligheid. Deze
combinatie reageert op het draadloos signaal van de Wi-Safe 2
(WST-630) rookmelder wanneer deze rook detecteert d.m.v. lichtflitsen
en trillingen via de trilplaat. Tevens is de flitser voorzien van LED alarm-
indicatie. The trilplaat kan onder een kussen worden geplaatst. De
plaasting van het flitslicht kan zowel aan de wand als op het nachtkastje
voor meer flexibiliteit. Het flitslicht is uitgerust met een universele testknop
met alarm-pauze functie. Dus een knop om alle alarmen in het netwerk
te testen of bij vals alarm alle alarmen in pauze stand te kunnen zetten,
ideaal voor mensen met beperkte fysieke mogelijkheden. Het flitslicht
wordt aangesloten op het lichtnet en is voorzien van een oplaadbare
back-up batterij en heeft led indictoren voor zowel storing, stroom als
alarm. Evenals het ontvangen, zendt de versterker een continu signaal uit
ter controle van de netwerkverbinding.

Specificaties:

- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm binnen het netwerk.
- Eenvoudige op afstand testen van alle melders in het netwerk door
alleen de testknop op de versterker in te hoeven drukken.
- krachtige flits met 180° bereik.
- Eenvoudige montage, zowel liggend als aan de muur d.m.v. 2
schroeven.
- Flitslicht is voorzien van oplaadbare 72 uur (verwisselbare) backup
batterij met een levensduur van 5 jaar.
- Waarschuwing bij lage batterijspanning en en storingen. Niet alleen
zichzelf maar ook bij alle melders die verbonden zijn in het netwerk.
- 5 jaar garantie.

afmeting flitslicht (lxbxh): 100 x 150 x 40 mm
levensduur back-up batterij: > 5 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr draadloos koppelbaar adapter voeding diameter trilplaat backup batterij

21000183 ja 9V, 2A 98 mm 9V lithium
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FireAngel

Lage frequentie sirene voor doven en slechthorende W2-
LFS-630_EU

FireAngel WI-SAFE2 versterker, type W2-LFS-630

Deze versterker kan dankzij de WI-SAFE2 module draadloos worden
gekoppeld met onder andere de FireAngel WST-630 rookmelder. Bij
alarm geeft deze versterker een zeer effectief 520Hz blokgolf frequentie
geluid door met een volume van 85 dB op 3 meter waarbij tevens
een rood alarm-LED zal gaan branden. Dit lage frequentie geluid is
effectiever, in het bijzonder bij hoog risicogevallen zoals slechthorende ,
kinderen en mensen onder invloed van alcohol en drugs, die niet zouden
worden gewekt door een standaard rookmelder. Deze versterker kan
zowel aan de muur (horizontaal of verticaal) als vrijstaand worden
geplaatst, hierdoor een grote flexibiliteit betreft montage en plaatsing.
Met de testknop op deze versterker is het tevens heel gemakkelijk alle
rookmelders in het netwerk in een keer te testen. Dit is ideaal voor
mensen met beperkte fysieke mogelijkheden. De versterker wordt
aangesloten op het lichtnet en is voorzien van een oplaadbare back-
up batterij en heeft led indictoren voor zowel storing, stroom als alarm.
Evenals het ontvangen, zendt de versterker een continu signaal uit ter
controle van de netwerkverbinding.

Specificaties:

- Draadlooskoppelbaar met rookmelders en CO-melders die voorzien zijn
van een WI-SAFE2 module.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm binnen het netwerk.
- Eenvoudige op afstand testen van alle rookmelders in het netwerk door
alleen de testknop op de versterker in te hoeven drukken.
- Een luid 85dB alarmsignaal met 520Hz toon waardoor iedereen wordt
gealarmeerd.
- Eenvoudige montage, zowel staand als aan de muur d.m.v. 2
schroeven.
- Voorzien van oplaadbare 72 uur (verwisselbare) backup batterij met een
levensduur van 5 jaar.
- Waarschuwing bij lage batterijspanning en en storingen. Niet alleen
zichzelf maar ook bij alle melders die verbonden zijn in het netwerk.• 5
jaar garantie.

backup batterij: 9V lithium
levensduur back-up batterij: > 5 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr adapter voeding lengte breedte hoogte draadloos
koppelbaar

21000182 9V, 2A 200 mm 110 mm 60 mm ja
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FireAngel

Locatieschakelaar draadloos koppebaar WTSL-1EU

Locatieschakelaar voor draadloze controle van het Wi-Safe 2 netwerk

De locatieschakelaar wordt onder andere gebruikt voor het draadloos
op afstand testen van alle Wi-Safe2 apparaten. Er kunnen maximaal 50
apparaten aangesloten worden op het netwerk. Het is een eenvoudige
controle en bedieningsunit voor het Wi-Safe 2 netwerk. Met de
batterijgevoede locatieschakelaar kunnen alle draadloze Wi-Safe 2
apparaten getest en uitgeschakeld worden. Zo kan een alarmmelding
snel gelocaliseerd worden.

merk: FireAngel
Type: WTSL-1EU

specificaties:

- Product voorzien 2x 1,5V AA verwisselbare batterijen
- Identificatie van rook/hitte & koolmonoxide
- LED-indicatoren: brand / koolmonoxide-alarm / storingen
- Eenvoudige installatie
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.
- Modern en onopvallend design.

levensduur batterij: 10 jaar
model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

  

  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte draadloos koppelbaar

21000187 90 mm 90 mm 22.5 mm ja

FireAngel

Module W2-MODULE

Alle producten die zijn uitgerust met deze Wi-safe 2 module kunnen
veilig in een gesloten netwerk draadloos met elkaar gekoppeld worden.
In geval van alarm gaan dan alle melders en toebehoren binnen het
netwerk tegelijk af. Dankzij de repeater functie wordt ieder alarm signaal
opgevangen en weer veilig doorgestuurd.

Specificaties:

- Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X.
- Repeater functie, doorsturen van de alarmmelding binnen 4 seconden.
- Niet-vervangbare batterij met levensduur van 10 jaar.
- Smart Silence zet alle draadloos gekoppelde rook-, hitte- en CO-
melders op pauze en vermindert de gevoeligheid gedurende maximaal 10
minuten.
- Koppel maximaal 50 draadloze melders met Wi-Safe 2 technologie voor
een zo vroeg mogelijke alarmmelding.
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artikelnr communicatieprotocol spanning model (accu, batterij) garantie

21000210 Wi-Safe2 3 V CR2 2 jaar

FireAngel

Module ZW-MODULE

De Z-Wave Plus gecertificeerde module is voorzien van uitgebreide
functies en mogelijkheden. FireAngel rook en hittemelders zijn met deze
Z-wave Plus module snel en eenvoudig draadloos te verbinden aan een
Z-Wave Plus domotica Controller.

Specificaties:

- Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X.
- 3V verwijderbare (CR2) lithium batterij.
- Z-Wave Plus ™'Next Gen'Z-Wave hardware platform.
- Z-Wave plus gecertificeerde oplossingen beschikken over een selectie
van uitgebreide prestaties en mogelijkheden die de gebruikerservaring
verbeterd en laat Z-Wave installaties nog sneller en makkelijker
installeren en instellen.
- 50% verbetering in de levensduur van de batterij.
- 67% verbetering in het bereik.
- 250% meer bandbreedte.

  
  
  
  

 

artikelnr communicatieprotocol spanning model (accu, batterij) garantie

21000211 Z-WAVE 3 V CR2 2 jaar

FireAngel

Module ZB-MODULE

De gecertificeerde FireAngel Zigbee 3.0 ZB Module maakt rook-, hitte- en
koolmonoxidemelders nog slimmer. Alarmmeldingen worden draadloos
doorgegeven naar de controller van een Smart Home of Connected
Home oplossing. Voeg een Zigbee RF MODULE toe voor nog meer
uitgebreide functies en diagnostische mogelijkheden** in een Smart
Home netwerk. Modules zijn eenvoudig te plaatsen en snel toe te voegen
aan het netwerk. FireAngel rook-, hitte- en koolmonoxidemelders blijven
alarmeren bij levensgevaarlijke situaties in huis zoals brand, rook, en
koolmonoxidevergiftiging. Ook als de batterij van de module leeg is of
een controller niet is aangesloten op de netspanning. Bijvoorbeeld bij
stroomstoring of kortsluiting.

Specificaties:

- Module past oa: in de ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-CO-10X.
- 3VDC dmv. vervangbare CR2 Panasonic lithium batterij.
- Zigbee 3.0 2.4GHz & Over-the-air firmware upgrade.
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artikelnr spanning model (accu, batterij) garantie communicatieprotocol

21000212 3 V CR2 2 jaar Zigbee

Hekatron

Module RM Standard X-INT

RM Standard X-INT

Radio module voor draadloze koppeling met meerdere Genius Plus X
rookmelders, Genius port gateway en Genius HAT drukknopmelder voor
een zo vroeg mogelijke alarmmelding.

Specificaties:

- Afmetingen 60 x 78mm
- Voeding via Genius Plus X of Genius Hx rookmelder
- Communicatie : SRD-band (short range device)
- Radiofrequentie : 868.3 MHz
- Plug & Play inbedrijfstelling
- Temperatuur (in bedrijf) : 0 °C tot 55 °C
- Unieke identificatiecode.
- Snelle alarmlokalisatie.
- Gecertificeerd: VdS 3515, VdS G 219068
- Maximaal aantal melders per netwerk: 30 stuks
- Bereik: 30 m (100m open veld)
- EAN 4260432551921
- 2 jaar garantie

Certificering: VdS 3515
Conformiteit: CE 0682, rood

  
  
  
  

 

artikelnr hoogte Gewicht Spanning levensduur batterij Frequentie

21000602 60 mm 10 g 3,6 V 10 jaar 863,3 Mhz
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Hekatron

Module RM Pro X-INT

RM Pro X-INT

Radio module voor draadloze koppeling met meerdere Genius Plus
X rookmelders, Genius port gateway en Genius HAT drukknopmelder
voor een zo vroeg mogelijke alarmmelding. De RM Pro X-INT maakt
zone alarmering mogelijk (clustering), bijvoorbeeld alarmering in de
vluchtroute (zone: trappenhuis) wel of niet apart van de verblijfsruimtes
(zone: appartement).

Zone/ Een alarmnetwerk: een aantal rookmelders met dezelfde
identificatiecode die alleen met elkaar kunnen communiceren en een
alarm en stroring afgeven.

Clusters/ Collectief alarmnetwerk: Instelbare draadloze communicatie van
meerdere netwerken met rookmelders, voor doormelding met zijn eigen
netwerk als met andere netwerken in zijn omgeving.

Specificaties:

- Zone alarmering en clustering van meerdere netwerken
- Maximaal aantal zones 70
- Maximaal aantal melders gelijktijdig in alarm: 60 stuks
- Afmetingen 60 x 78mm
- Voeding via Genius Plus X of Genius Hx rookmelder
- Communicatie: SRD-band (short range device)
- Radiofrequentie: 868.3 MHz
- Plug & Play inbedrijfstelling
- Temperatuur (in bedrijf) : 0 °C tot 55 °C
- Unieke identificatiecode
- Snelle alarmlokalisatie
- Melding bij communicatiestoringen
- Gecertificeerd: VdS 3515, VdS G 219068
- Bereik: 30 m (100m open veld)
- EAN 4260432550047
- 2 jaar garantie

Certificering: VdS 3515
Conformiteit: CE 0682, rood

  
  
  
  

 

artikelnr hoogte Gewicht Spanning Frequentie

21000603 60 mm 10 g 3,6 V 863,3 Mhz
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Thuislink

Montageset magnetisch TLB-M1

Montageset magnetisch voorzien van 3 extra sterke magneten op één
plaatje en dubbelzijdige bevestigingstape. Ideaal voor het bevestigen
van onder meer rookmelders, CO-melders of hittemelders. Snelle en
eenvoudige montage geschikt voor vlakke plafonds Max. draaggewicht
2kg. Niet geschikt voor vinylbehang, stryropor, anti-plak of silicone
beschermlagen

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte

21000915 70 mm 5 mm

FireAngel

Rookmelderset FA6120-INT

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel FA6120-INT optische
rookmelder met lithium batterij 10 jaar.

De perfecte vervanging voor de FireAngel rookmelder ST-620-
BNL2T. Deze rookmelder past op de bestaande montageplaat of kan
eenvoudig met de meegeleverde montageplaat en 2 schroeven worden
geïnstalleerd.

Specificaties:

- 3 stuks FireAngel FA6120-INT rookmelder (GTIN 0816317006402).

- Optische rookmelder incl. lithium batterij.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat
de melder is ingeschakeld.

- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in
vergelijking met standaard rookmelders.

levensduur batterij: 10 jaar
aantal: 3
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artikelnr diameter hoogte spanning techniek (accu,
batterij)

model (accu,
batterij)

garantie

21000910 118,1 mm 31,5 mm 3 V lithium CR123A 5 jaar (inclusief
batterij)

FireAngel

Rookmelderset FA6120-INT & 620/630 ADH

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel FA6120-INT optische
rookmelder met lithium batterij 10 jaar, inclusief dubbelzijdige
bevestigingstape 620/630-ADH.

De perfecte vervanging voor de FireAngel rookmelder ST-620-
BNL2T. Deze rookmelder past op de bestaande montageplaat of kan
eenvoudig met de meegeleverde montageplaat en 2 schroeven worden
geïnstalleerd.

Specificaties:

- 3 stuks FireAngel FA6120-INT rookmelder (GTIN 0816317006402).
- 3 stuks 620/630-ADH bevestigingstape.

- Optische rookmelder incl. lithium batterij.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen.
- Sleep Easy – pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat
de melder is ingeschakeld.

- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie – bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Unieke stille testfunctie. Discreet testen op een lager volume in
vergelijking met standaard rookmelders.

levensduur batterij: 10 jaar
aantal: 3

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning techniek (accu,
batterij)

garantie

21000911 118,1 mm 31,5 mm 3 V lithium 5 jaar (inclusief
batterij)
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FireAngel

Rookmelderset SB5-INT

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel SB5-INT Rookmelder met
verwisselbare 9V alkaline batterij, dankzij de nieuwste technieken gaat
deze batterij 5 jaar mee.

Specificaties:

- 3 stuks FireAngel SB5-INT (GTIN 0816317004750).
- Ieder voorzien van 1x 9V DC verwisselbare Alkaline batterij.
- Optische sensor voor vroegtijdige detectie vanuit alle richtingen.
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Smart Silence - zorgt ervoor dat het alarm maximaal 8 minuten stil wordt
gezet in geval van een vals alarm.
- Lage batterij signaal.
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterij.

levensduur batterij: 5 jaar
aantal: 3

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000912 90 mm 35 mm 9 V 6LR61 alkaline
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FireAngel

Rookmelderset WST-630-BNLT

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel WST-630-BNLT optisch
(Thermoptek™) draadloos koppelbare rookmelder met vaste 3V Lithium
batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De WST-630-BNLT van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare
3V lithium batterij en tevens een vaste lithium batterij voor de
verwijderbare W2-module. Deze schakelen automatisch in na montage.
De WST-630-BNLT is dankzij de W2-module eenvoudig draadloos
koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed
als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- 3 stuks FireAngel WST-630-BNLT draadloos koppelbare rookmelder
(GTIN 0816317002855).
- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAFE2 module met RF-
signaal.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- 5 jaar garantie.

aantal rookmelders: 3
draadloos koppelbaar: ja

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000913 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Rookmelderset WST-630-BNLT

Rookmelderset: een set van 2 stuks FireAngel WST-630-BNLT optisch
(Thermoptek™) draadloos koppelbare rookmelder met vaste 3V Lithium
batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De WST-630-BNLT van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare
3V lithium batterij en tevens een vaste lithium batterij voor de
verwijderbare W2-module. Deze schakelen automatisch in na montage.
De WST-630-BNLT is dankzij de W2-module eenvoudig draadloos
koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed
als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- 2 stuks FireAngel WST-630-BNLT draadloos koppelbare rookmelder
(GTIN 0816317002855).
- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAFE2 module met RF-
signaal.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- 5 jaar garantie.

aantal rookmelders: 2
draadloos koppelbaar: ja
garantie: 5 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000914 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Rookmelderset TLB-10

Rookmelderset: een set van 2 stuks.

Thuislink TLB-10 optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar.
Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en
is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende
brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes. Terwijl
ongewenst alarm wordt voorkomen dankzij speciale software en de
unique vorm en plaatsing van de sensorkamer in de melder. De TLB-10
beschikt over een extra grote en toegankelijke testknop, voor handmatige
functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingsignalen. Na
montage wordt de melder automatisch ingesckakeld.

Specificaties:

- Voorzien niet-verwisselbare Lithium batterij
- X-vormige sensorkamer beschermt tegen insecten.
- Extra grote test- en pauzeknop.
- LED indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.

- Lage batterijspanning indicatie
- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking

- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale
detectie rook en vuur.

- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gecertificeerd conform
EN14604:2005

aantal rookmelders: 2
garantie: 10 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000916 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Rookmelderset TLB-10

Rookmelderset: een set van 2 stuks.

Thuislink TLB-10 optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar inclusief
montageset magenetisch.

- TLB-10 rookmelder, 2 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 2 stuks.
. Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en
is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende
brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes. Terwijl
ongewenst alarm wordt voorkomen dankzij speciale software en de
unique vorm en plaatsing van de sensorkamer in de melder. De TLB-10
beschikt over een extra grote en toegankelijke testknop, voor handmatige
functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingsignalen. Na
montage wordt de melder automatisch ingesckakeld.
Specificaties:
- Voorzien niet-verwisselbare Lithium batterij
- X-vormige sensorkamer beschermt tegen insecten.
- Extra grote test- en pauzeknop.
- LED indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.
- Lage batterijspanning indicatie
- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking
- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale
detectie rook en vuur.
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gecertificeerd conform
EN14604:2005

aantal rookmelders: 2
aantal magneten: 2
garantie: 10 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000917 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Rookmelderset TLB-10

Rookmelderset: een set van 3 stuks.

Thuislink TLB-10 optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar.
Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en
is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende
brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes. Terwijl
ongewenst alarm wordt voorkomen dankzij speciale software en de
unique vorm en plaatsing van de sensorkamer in de melder. De TLB-10
beschikt over een extra grote en toegankelijke testknop, voor handmatige
functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingsignalen. Na
montage wordt de melder automatisch ingesckakeld.

Specificaties:

- Voorzien niet-verwisselbare Lithium batterij
- X-vormige sensorkamer beschermt tegen insecten.
- Extra grote test- en pauzeknop.
- LED indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.

- Lage batterijspanning indicatie
- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking

- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale
detectie rook en vuur.

- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gecertificeerd conform
EN14604:2005

aantal rookmelders: 3
garantie: 10 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000918 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Rookmelderset TLB-10

Rookmelderset: een set van 3 stuks.

Thuislink TLB-10 optische rookmelder met lithium batterij 10 jaar inclusief
montageset magenetisch.

- TLB-10 rookmelder, 3 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 3 stuks.
Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en
is daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende
brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes. Terwijl
ongewenst alarm wordt voorkomen dankzij speciale software en de
unique vorm en plaatsing van de sensorkamer in de melder. De TLB-10
beschikt over een extra grote en toegankelijke testknop, voor handmatige
functietest en tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingsignalen. Na
montage wordt de melder automatisch ingesckakeld.
Specificaties:
- Voorzien niet-verwisselbare Lithium batterij
- X-vormige sensorkamer beschermt tegen insecten.
- Extra grote test- en pauzeknop.
- LED indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.
- Lage batterijspanning indicatie
- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking
- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale
detectie rook en vuur.
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gecertificeerd conform
EN14604:2005

aantal rookmelders: 3
aantal magneten: 3
garantie: 10 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000919 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Rookmelderset TLB-155

Rookmelderset: een set van 2 stuks

Thuislink TLB-155 optische rookmelder met vervangbare batterijen. De
rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AAA batterijen. Reageert
op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en is daardoor zeer
gevoelig voor detectie van langzaam smeulende brandhaarden in
gangen, slaapkamers en woonruimtes.

Specificaties:

- Voorzien van 2 verwisselbare AAA batterijen.
- test- en pauzeknop

- Led indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.

- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking.
- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale
detectie rook en vuur.
- Inclusief bevestigingsmateriaal.
- Gecertificeerd conform EN14604:2005.

aantal rookmelders: 2
garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000920 35 mm 38 mm 3 V LR03 alkaline
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Thuislink

Rookmelderset TLB-155

Rookmelderset: een set van 3 stuks

Thuislink TLB-155 optische rookmelder met vervangbare batterijen. De
rookmelder heeft als voeding 2 verwisselbare AAA batterijen. Reageert
op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en is daardoor zeer
gevoelig voor detectie van langzaam smeulende brandhaarden in
gangen, slaapkamers en woonruimtes.

Specificaties:

- Voorzien van 2 verwisselbare AAA batterijen.
- test- en pauzeknop

- Led indicatie.
- Luid 85dB alarm signaal.

- Alarm silence: alarmsignaal onderdrukking.
- TSE technologie: vermindering vals alarm met behoud van maximale
detectie rook en vuur.
- Inclusief bevestigingsmateriaal.
- Gecertificeerd conform EN14604:2005.

aantal rookmelders: 3
garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000921 35 mm 38 mm 3 V LR03 alkaline
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FireAngel

Rookmelderset ST-630-DET

Rookmelderset: een set van 2 stuks FireAngel ST-630-DET optische
(Thermoptek™) Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-DET van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van
een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-DET
zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de
heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor
ideaal voor installatie op de slaapkamer.

aantal rookmelders: 2
draadloos koppelbaar: optioneel
garantie: 10 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000922 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-630-DET & TLB-M1

Rookmelderset: een set van 2 stuks FireAngel ST-630-DET optische
(Thermoptek™) Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij inclusief
montageset magenetisch.

- ST-630-DET rookmelder, 2 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 2 stuks.
De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-DET van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van
een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-DET
zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.
Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de
heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor
ideaal voor installatie op de slaapkamer.

aantal rookmelders: 2
aantal magneten: 2
draadloos koppelbaar: optioneel
garantie: 10 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000923 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-630-DET & W2-MODULE & TLB-M1

Rookmelderset: een set van 2 stuks FireAngel ST-630-DET optische
(Thermoptek™) rookmelder inclusief Wi-safe2 module voor draadloze
koppeling en montageset magenetisch.

- ST-630-DET rookmelder, 2 stuks.
- Wi-Safe2 Module, 2 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 2 stuks.
De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-DET van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van
een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-DET
zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.
Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de
heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor
ideaal voor installatie op de slaapkamer.

aantal rookmelders: 2
aantal W2-Modules: 2
aantal magneten: 2
draadloos koppelbaar: ja
garantie: rookmelder 10 jaar / module 5 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000924 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-630-DET

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel ST-630-DET optische
(Thermoptek™) Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-DET van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van
een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-DET
zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de
heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor
ideaal voor installatie op de slaapkamer.

aantal rookmelders: 3
draadloos koppelbaar: optioneel
garantie: 10 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000925 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-630-DET & TLB-M1

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel ST-630-DET optische
(Thermoptek™) Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij inclusief
montageset magenetisch.

- ST-630-DET rookmelder, 3 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 3 stuks.
De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-DET van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van
een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-DET
zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.
Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de
heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor
ideaal voor installatie op de slaapkamer.

aantal rookmelders: 3
aantal magneten: 3
draadloos koppelbaar: optioneel
garantie: 10 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000926 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Rookmelderset WST-630-BNLT & TLB-M1

Rookmelderset Wi-Safe2: een set van 3 stuks FireAngel WST-630-BNLT
optisch (Thermoptek™) draadloos koppelbare rookmelder met vaste 3V
Lithium batterij inclusief montageset magenetisch.

- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 3 stuks.
De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De WST-630-BNLT van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare
3V lithium batterij en tevens een vaste lithium batterij voor de
verwijderbare W2-module. Deze schakelen automatisch in na montage.
De WST-630-BNLT is dankzij de W2-module eenvoudig draadloos
koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed
als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.
Specificaties:

- 3 stuks FireAngel WST-630-BNLT draadloos koppelbare rookmelder
(GTIN 0816317002855).
- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAFE2 module met RF-
signaal.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- 5 jaar garantie.

aantal rookmelders: 3
aantal magneten: 3
draadloos koppelbaar: ja
garantie: 5 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000928 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium



Beveiliging

A
lle

 p
ro

du
ct

en

Pagina 146

FireAngel

Rookmelderset ST-630-DET & W2-MODULE & TLB-M1

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel ST-630-DET optische
(Thermoptek™) rookmelder inclusief Wi-safe2 module voor draadloze
koppeling en montageset magenetisch.

- ST-630-DET rookmelder, 3 stuks.
- Wi-Safe2 Module, 3 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 3 stuks.
De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De ST-630-DET van FireAngel kan tevens optioneel worden voorzien van
een Wi-Safe2-, Z-WAVE of ZigBee module. Hierdoor is de ST-630-DET
zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere producten. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.
Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor Wi-Safe2, ZW-Wave en ZigBee.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar.
- 10 jaar garantie
- Verschil ST-630-DET t.o.v. ST-630-INT is het ontbreken van de
heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.) hierdoor
ideaal voor installatie op de slaapkamer.

aantal rookmelders: 3
aantal W2-Modules: 3
aantal magneten: 3
draadloos koppelbaar: ja
garantie: rookmelder 10 jaar / module 5 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000927 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-622-DET

Rookmelderset: een set van 2 stuks FireAngel ST-622-DET.

De rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals
alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat
resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.
- Verschil ST-622-DET t.o.v. ST-622-BNLT / ST-622-INT is het ontbreken
van de heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.)
hierdoor ideaal voor installatie op de slaapkamer.
- Rookmelders met het Q-keurmerk worden volgens strenge richtlijnen
getest door onafhankelijke keuringsinstellingen, om aan de hoogst
mogelijke kwaliteitstandaarden te voldoen.

aantal rookmelders: 2
garantie: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000929 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-622-DET & TLB-M1

Rookmelderset: een set van 2 stuks FireAngel ST-622-DET inclusief
montageset magenetisch.

- ST-622-DET rookmelder, 2 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 2 stuks.
De rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals
alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat
resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.
Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.
- Verschil ST-622-DET t.o.v. ST-622-BNLT / ST-622-INT is het ontbreken
van de heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.)
hierdoor ideaal voor installatie op de slaapkamer.
- Rookmelders met het Q-keurmerk worden volgens strenge richtlijnen
getest door onafhankelijke keuringsinstellingen, om aan de hoogst
mogelijke kwaliteitstandaarden te voldoen.

aantal rookmelders: 2
aantal magneten: 2
garantie: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000930 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-622-DET

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel ST-622-DET.

De rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals
alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat
resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.
- Verschil ST-622-DET t.o.v. ST-622-BNLT / ST-622-INT is het ontbreken
van de heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.)
hierdoor ideaal voor installatie op de slaapkamer.
- Rookmelders met het Q-keurmerk worden volgens strenge richtlijnen
getest door onafhankelijke keuringsinstellingen, om aan de hoogst
mogelijke kwaliteitstandaarden te voldoen.

aantal rookmelders: 3
garantie: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000931 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-622-DET & TLB-M1

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel ST-622-DET inclusief
montageset magenetisch.

- ST-622-DET rookmelder, 3 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 3 stuks.
De rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals
alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat
resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.
Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.
- Verschil ST-622-DET t.o.v. ST-622-BNLT / ST-622-INT is het ontbreken
van de heartbeat (knipperend indicatielampje LED een keer / 45 sec.)
hierdoor ideaal voor installatie op de slaapkamer.
- Rookmelders met het Q-keurmerk worden volgens strenge richtlijnen
getest door onafhankelijke keuringsinstellingen, om aan de hoogst
mogelijke kwaliteitstandaarden te voldoen.

aantal rookmelders: 3
aantal magneten: 3
garantie: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000932 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-622-BNLT

Rookmelderset: een set van 2 stuks FireAngel ST-622-BNLT P-Line.

De Rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals
alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat
resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.

aantal rookmelders: 2
garantie: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000933 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-622-BNLT & TLB-M1

Rookmelderset: een set van 2 stuks FireAngel ST-622-BNLT P-Line
inclusief montageset magenetisch.

- ST-622-BNLT rookmelder, 2 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 2 stuks.
De Rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals
alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat
resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.
Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.

aantal rookmelders: 2
aantal magneten: 2
garantie: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000934 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-622-BNLT

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel ST-622-BNLT P-Line.

De Rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals
alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat
resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.

Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.

aantal rookmelders: 3
garantie: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000935 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium
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FireAngel

Rookmelderset ST-622-BNLT & TLB-M1

Rookmelderset: een set van 3 stuks FireAngel ST-622-BNLT P-Line
inclusief montageset magenetisch.

- ST-622-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 3 stuks.
De Rookmelder is voorzien van de 2de generatie Thermoptek™
sensortechnologie, combineert de nieuwste optische en thermische
technieken. Hierdoor een snellere responstijd bij zowel detectie van
smeulbrand als uitslaande brand met tevens verminderde kans op ’vals
alarm’. De rookmelder is voorzien een verzegelde Panasonic batterij wat
resulteert in high-end prestaties en 100% betrouwbaarheid.
Specificaties:

- Geïntegreerde Panasonic batterij.
- Thermoptek 2de generatie technologie (Thermo-optische detectie
methode).
- Grote centrale knop voor handmatige functietest en tijdelijke
onderdrukking van alarm en storingssignalen (Smart Silence).
- Anti-diefstal beveiliging.
- ‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een foutmelding gedurende
8 uur.
- Volledige diagnostiek via USB-kabel.
- 10 jaar fabrieksgarantie op zowel rookmelder als batterij.

aantal rookmelders: 3
aantal magneten: 3
garantie: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning levensduur
batterij

model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000936 130 mm 34 mm 3 V 10 jaar CR2 lithium
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FireAngel

Rookmelderset WST-630-BNLT & TLB-M1

Rookmelderset Wi-Safe2: een set van 2 stuks FireAngel WST-630-BNLT
optisch (Thermoptek™) draadloos koppelbare rookmelder met vaste 3V
Lithium batterij inclusief montageset magenetisch.

- WST-630-BNLT rookmelder, 2 stuks.
- Montageset magnetisch 70mm, 2 stuks.
De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuur controle kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder.
De WST-630-BNLT van FireAngel heeft als voeding een niet wisselbare
3V lithium batterij en tevens een vaste lithium batterij voor de
verwijderbare W2-module. Deze schakelen automatisch in na montage.
De WST-630-BNLT is dankzij de W2-module eenvoudig draadloos
koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten zowel batterij gevoed
als 230V. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.
Specificaties:

- 3 stuks FireAngel WST-630-BNLT draadloos koppelbare rookmelder
(GTIN 0816317002855).
- Eenvoudig draadloos koppelbaar d.m.v. WI-SAFE2 module met RF-
signaal.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- 5 jaar garantie.

aantal rookmelders: 3
aantal magneten: 2
draadloos koppelbaar: ja
garantie: 5 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000937 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Hekatron

Rookmelderset Genius Plus-INT

Rookmelderset: een set van 2 stuks Hekatron GENIUS Plus inclusief
dubbelzijdige bevestigingstape.

- GENIUS Plus rookmelder, 2 stuks.
- Dubbelzijdige bevestigingstape 2 stuks.

De slimme standalone rookmelder Genius Plus voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. Met meer dan 10 Jaar ervaring biedt de Genius Plus de
nieuwste ontwikkeling op batterij- en energiebeheer voor optimalisatie in
verbruik en capaciteit, voor nog meer betrouwbaarheid en duurzaamheid
om aan de veranderende klantbehoefte en in invloeden van buitenaf te
kunnen voldoen. Alle Genius Plus rookmelders kunnen gemakkelijk via
een smartphone worden uitgelezen en zijn EN14604, Vds en Q-label
gecertificeerd.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert)
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604, Vds en Q-label gecertificeerd
- EAN 4260432551907
- 5 jaar garantie

levensduur batterij: 10 jaar
techniek (accu, batterij): lithium
model (accu, batterij): Li-SOCl2
garantie: 5 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte Gewicht spanning aantal rookmelders

21000508 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 2
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Hekatron

Rookmelderset Genius Plus-INT

Rookmelderset: een set van 3 stuks Hekatron GENIUS Plus inclusief
dubbelzijdige bevestigingstape.

- GENIUS Plus rookmelder, 3 stuks.
- Dubbelzijdige bevestigingstape 3 stuks

De slimme standalone rookmelder Genius Plus voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. Met meer dan 10 Jaar ervaring biedt de Genius Plus de
nieuwste ontwikkeling op batterij- en energiebeheer voor optimalisatie in
verbruik en capaciteit, voor nog meer betrouwbaarheid en duurzaamheid
om aan de veranderende klantbehoefte en in invloeden van buitenaf te
kunnen voldoen. Alle Genius Plus rookmelders kunnen gemakkelijk via
een smartphone worden uitgelezen en zijn EN14604, Vds en Q-label
gecertificeerd.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert)
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604, Vds en Q-label gecertificeerd
- EAN 4260432551907
- 5 jaar garantie

levensduur batterij: 10 jaar
techniek (accu, batterij): lithium
model (accu, batterij): Li-SOCl2
garantie: 5 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte Gewicht spanning aantal rookmelders

21000509 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 3
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Hekatron

Rookmelderset Genius Plus-INT

Rookmelderset: een set van 6 stuks Hekatron GENIUS Plus inclusief
dubbelzijdige bevestigingstape.

- GENIUS Plus rookmelder, 6 stuks.
- Dubbelzijdige bevestigingstape 6 stuks.

De slimme standalone rookmelder Genius Plus voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. Met meer dan 10 Jaar ervaring biedt de Genius Plus de
nieuwste ontwikkeling op batterij- en energiebeheer voor optimalisatie in
verbruik en capaciteit, voor nog meer betrouwbaarheid en duurzaamheid
om aan de veranderende klantbehoefte en in invloeden van buitenaf te
kunnen voldoen. Alle Genius Plus rookmelders kunnen gemakkelijk via
een smartphone worden uitgelezen en zijn EN14604, Vds en Q-label
gecertificeerd.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert)
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604, Vds en Q-label gecertificeerd
- EAN 4260432551907
- 5 jaar garantie

levensduur batterij: 10 jaar
techniek (accu, batterij): lithium
model (accu, batterij): Li-SOCl2
garantie: 5 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte Gewicht spanning aantal rookmelders

21000510 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 6
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Hekatron

Rookmelderset Genius Plus X-INT & RM Standard X-INT

Rookmelderset: een set van 2 stuks Hekatron GENIUS Plus X inclusief
radio module en dubbelzijdige bevestigingstape.

- GENIUS Plus X rookmelder, 2 stuks.
- Dubbelzijdige bevestigingstape, 2 stuks.
- Radio module Standard X, 2 stuks.

Rookmelder GENIUS Plus-X-INT

De slimme rookmelder Genius Plus X voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. De nieuwe Genius Plus X Edition is verder ontwikkeld
met de ervaring van 10 jaar Genius. De energiebeheer is volledig
heroverwogen en zo consequent mogelijk aangepast aan de snel
veranderende behoeften van de klant en de externe invloeden. De
capaciteit is hierbij aanzienlijk vergroot. Verdere optimalisaties betreffen
gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Alle Genius
Plus en Plus X Edition detectoren kunnen comfortabel via de smartphone
worden uitgelezen en dragen het VdS/Q testzegel.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert),
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- 5 jaar garantie

Radio module Standard X

- Voorzien van Standard X radiomodule : communicatie mogelijkheden
met andere rookmelders en garandeert een zo vroeg mogelijk alarm, zelfs
in grotere panden met meerdere verdiepingen.
- Optioneel draadloze communicatie met Genius Port: alarmmeldingen,
storingen, en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in
de handige Hekatron Genius Control App en geeft aan welke acties
vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te
geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte
oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s
en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is.

levensduur batterij: 10 jaar
techniek (accu, batterij): lithium
model (accu, batterij): Li-SOCl2
garantie: rookmelder 5 jaar / module 5 jaar
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artikelnr diameter hoogte Gewicht Spanning aantal
rookmelders

draadloos
koppelbaar

21000511 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 2 ja
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Hekatron

Rookmelderset Genius Plus X-INT & RM Standard X-INT

Rookmelderset: een set van 3 stuks Hekatron GENIUS Plus X inclusief
radio module en dubbelzijdige bevestigingstape.

- GENIUS Plus X rookmelder, 3 stuks.
- Dubbelzijdige bevestigingstape, 3 stuks.
- Radio module Standard X, 3 stuks.

Rookmelder GENIUS Plus-X-INT

De slimme rookmelder Genius Plus X voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. De nieuwe Genius Plus X Edition is verder ontwikkeld
met de ervaring van 10 jaar Genius. De energiebeheer is volledig
heroverwogen en zo consequent mogelijk aangepast aan de snel
veranderende behoeften van de klant en de externe invloeden. De
capaciteit is hierbij aanzienlijk vergroot. Verdere optimalisaties betreffen
gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Alle Genius
Plus en Plus X Edition detectoren kunnen comfortabel via de smartphone
worden uitgelezen en dragen het VdS/Q testzegel.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert),
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- 5 jaar garantie

Radio module Standard X

- Voorzien van Standard X radiomodule : communicatie mogelijkheden
met andere rookmelders en garandeert een zo vroeg mogelijk alarm, zelfs
in grotere panden met meerdere verdiepingen.
- Optioneel draadloze communicatie met Genius Port: alarmmeldingen,
storingen, en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in
de handige Hekatron Genius Control App en geeft aan welke acties
vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te
geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte
oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s
en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is.

levensduur batterij: 10 jaar
techniek (accu, batterij): lithium
model (accu, batterij): Li-SOCl2
garantie: rookmelder 5 jaar / module 5 jaar
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artikelnr diameter hoogte Gewicht Spanning aantal
rookmelders

draadloos
koppelbaar

21000512 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 3 ja
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Hekatron

Rookmelderset Genius Plus X-INT & RM Standard X-INT

Rookmelderset: een set van 6 stuks Hekatron GENIUS Plus X inclusief
radio module en dubbelzijdige bevestigingstape.

- GENIUS Plus X rookmelder, 6 stuks.
- Dubbelzijdige bevestigingstape, 6 stuks.
- radio module Standard X, 6 stuks.

Rookmelder GENIUS Plus-X-INT

De slimme rookmelder Genius Plus X voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. De nieuwe Genius Plus X Edition is verder ontwikkeld
met de ervaring van 10 jaar Genius. De energiebeheer is volledig
heroverwogen en zo consequent mogelijk aangepast aan de snel
veranderende behoeften van de klant en de externe invloeden. De
capaciteit is hierbij aanzienlijk vergroot. Verdere optimalisaties betreffen
gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Alle Genius
Plus en Plus X Edition detectoren kunnen comfortabel via de smartphone
worden uitgelezen en dragen het VdS/Q testzegel.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert),
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- 5 jaar garantie

Radio module Standard X

- Voorzien van Standard X radiomodule : communicatie mogelijkheden
met andere rookmelders en garandeert een zo vroeg mogelijk alarm, zelfs
in grotere panden met meerdere verdiepingen.
- Optioneel draadloze communicatie met Genius Port: alarmmeldingen,
storingen, en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in
de handige Hekatron Genius Control App en geeft aan welke acties
vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te
geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte
oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s
en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is.

levensduur batterij: 10 jaar
techniek (accu, batterij): lithium
model (accu, batterij): Li-SOCl2
draadloos koppelbaar: ja
garantie: rookmelder 5 jaar / module 5 jaar
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artikelnr diameter hoogte Gewicht Spanning aantal rookmelders

21000513 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 6

Hittemelders

FireAngel

Hittemelder

230 V hittemelder met Thermistek technologie

De nieuwe innovatieve Thermistek technologie controleert de
temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde
aanspreek-temperatuur. De vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur ligt
tussen 56 °C - 64 °C. Meer dan 50% van alle branden in huis ontstaan bij
het koken. De Thermistek technologie biedt een betrouwbaar antwoord
op snel ontwikkelende branden. Zowel de HM-F-1EU als de WHM-
F-1EU van FireAngel zijn voorzien van een lithium back-up batterij met
een levensduur van minimaal 10 jaar en schakelt automatisch in na
stroomuitval. Daarnaast is de WHM-F-1EU zeer eenvoudig draadloos
koppelbaar d.m.v. Wi-safe2 met maximaal 50 andere FireAngel rook-,
hitte- en Koolmonoxidemelder in een netwerk, zowel op 230V als batterij.
Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert
een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra
grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking
van alarm- en storingssignalen.

specificaties:

- Thermodifferentiaalmelder
- De Thermistek technologie controleert de temperatuurverandering en
meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur
- Voorzien van Long Life lithium back-up batterij (3V) met een minimale
levensduur van 10 jaar
- Type WHM-F-1EU is draadloos Koppelbaar tot wel 50 melders, zowel
230 Volt- als batterijgevoede producten in een netwerk, dankzij de Wi-
Safe 2 technologie
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies
- Snelle en eenvoudige montage
- Luid 85 dB alarmsignaal
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie (nieuwe
functie waarbij het lege batterijsignaal aan het einde van de levensduur,
gedurende 8 uur kan worden uitgeschakeld)
- Diagnostische functie registreert gedetailleerde informatie over de
laatste 10 meldingen.
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.

  

  
  
  

 

artikelnr type spanning diameter hoogte techniek (back-
up batterij)

draadloos
koppelbaar

levensduur
back-up batterij

21000190 HM-F-1EU 230 V 141.5 mm 53 mm lithium nee 10 jaar
21000190 + HM-F-1EU &

W2-MODULE P-
line

230 V 141,5 mm 53 mm lithium 10 jaar
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artikelnr type spanning diameter hoogte techniek (back-
up batterij)

draadloos
koppelbaar

levensduur
back-up batterij

21000191 WHM-F-1EU 230 V 141.5 mm 53 mm lithium ja 10 jaar

FireAngel

Hittemelder HW1-EUT

De HW1-EUT hittemelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting
op het 230V net. De hittemelder is voorzien van een 9 volt back-
up batterij en bekabeld koppelbaar tot maximaal 12 rook- hitte- en
koolmonoxidemelders en speciaal ontworpen voor NOM (nul op de meter)
woningen en woningen met zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de
hittemelder stand-by door gebruik te maken van de 9V back-up batterij.
Geschikt voor gebruik in ruimtes die over het algemeen niet worden
aanbevolen voor traditionele rookmelders zoals keukens, zolders en
garage en opslagruimtes.br />
Specificaties:

- De HW1-EUT kan gekoppeld worden met andere rook- of hittemelders,
tot een maximum van 12 stuks.
- Modern design.
- BS 5446-2:2003.
- 230 volt – net aansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- 9VDC back-up batterij (ingesloten).
- Centrale pauzeknop en aparte testknop.
- Waarschuwing bij lage back-up batterijspanning.
- Thermistor meetprincipe – 54°C -70°C.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren
- Groen – 230V power on.
- Rood – 45 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montagering.
- Koppelbaar tot max: 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders.
- 5 jaar garantie op de melder, niet op de vervangbare back-up batterij.
- Veiligheid mechanische: de hittemelder kan niet gemonteerd worden
zonder back-up batterij.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning garantie techniek (back-up
batterij)

levensduur back-
up batterij

21000084 130 mm 38 mm 230 V 5 jaar alkaline 1 jaar
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FireHawk

Hittemelder FHH10

Hittemelder 3V (10 jaar) FHH10i - De bedraad koppelbare hittemelder is
voorzien van lithium batterij. De meegeleverde lithium batterij heeft een
leversduur van 10 jaar. De speciaal ontworpen detectiekamer zorgt voor
een betrouwbare melding bij brand. Met de aanwezige testknop kunt u
de hittemelder regelmatig te testen. Het monteren van de rookmelder is
daarnaast zeer eenvoudig, de hittemelder wordt automatisch geactiveerd
zodra de melder wordt bevestigd op de bodemplaat.

Specificaties:

- Goedkeuring EN14604: 2005 voorzien van alle (inter)nationale
keurmerken.
- X-profile detectiekamer inclusief insectengaas: Draagt zorg voor een
snelle, optimale en betrouwbare detectie.
- Automatisch inschakelende montavgevoet: De rookmelder wordt
automatisch ingeschakeld zodra het alarm wordt bevestigd op de
bodemplaat en automatisch uitgeschakeld zodra het alarm wordt
verwijderd.
- TSE-Technology (Thermal Stability Enhancement) zorgt voor stabiliteit in
alle omstandigheden, voorkomt ongewenste alarmen.
- Alarm stil knop: Ideaal bij ongewenste en vals alarm.
- Lage batterij waarschuwing. Testknop: Extra groot voor een optimaal
gebruikersgemak. Luid alarm: 85 DB.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr spanning diameter hoogte levensduur batterij garantie

22000102 3 V 86 mm 48 mm 5 jaar 10 jaar (inclusief
batterij)
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AngelEye by FireAngel

Hittemelder HT-AE-630-EUR

De nieuwe innovatieve Thermistek™ sensortechnologie controleert
de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde
aanspreek-temperatuur, deze ligt tussen 56 °C - 64 °C. De hittemelder
biedt een betrouwbaar antwoord op snel ontwikkelende branden en is
ontwikkeld voor plaatsen waar een rookmelder niet de juiste optie is, met
name vochtige, stoffige en vuile ruimtes waaronder keuken, garage en
zolder. De HT-AE-630-EUR is voorzien van een niet wisselbare lithium
batterij met een levensduur van 10 jaar en schakelt automatisch in na
montage. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

specificaties:

- Niet verwijderbare lithium batterij met lange levensduur.
- Thermistek technologie zorgt voor een snellere reactie bij snel
ontwikkelende branden. Door het voortdurend monitoren van de
temperatuur gaat een hittemelder met Thermistek technologie af als de
melder berekent dat de snelle stijging de vooraf ingestelde drempel zal
overschrijden.
- Klasse A1 branddetectie (54°C – 65°C).
- 10 jaar ingebouwde lithium batterij.
- Grote centrale testknop – test / smart silence.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding,
de hittemelder gepauzeerd worden.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.

draadloos koppelbaar: optioneel

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

levensduur back-
up batterij

21000488 132 mm 60 mm 3 V CR2/3 8L
(CR17335)

lithium 10 jaar
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FireAngel

Hittemelder HT-630-EUT & ZW-MODULE

Thermistek™ Hittemelder met vaste 3V Lithium batterij en Z-Wave Plus
module.

De nieuwe innovatieve Thermistek™ sensortechnologie controleert
de temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde
aanspreek-temperatuur, deze ligt tussen 56 °C - 64 °C. De hittemelder
biedt een betrouwbaar antwoord op snel ontwikkelende branden en is
ontwikkeld voor plaatsen waar een rookmelder niet de juiste optie is, met
name vochtige, stoffige en vuile ruimtes waaronder keuken, garage en
zolder. De HT-630-EUT van FireAngel is voorzien van een niet wisselbare
lithium batterij en schakelt automatisch in na montage. Daarnaast is de
HT-630-EUT uitgerust met een Z-Wave Plus gecertificeerde module
en eenvoudig draadloos te verbinden aan een Z-Wave Plus domotica
controller. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat
garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt de melder
over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke
onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

specificaties:

- Draadloos koppelbaar d.m.v. Z-Wave Plus module.
- Niet verwijderbare lithiumbatterij met lange levensduur.
- Thermodifferentiaalmelder.
- De Thermistek technologie controleert de temperatuurverandering en
meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- De melder heeft een aanspreek-temperatuur van 56 °C - 64 °C.
- Biedt de beste beveiliging en prestaties in vergelijking met traditionele
batterij gevoede melders.
- Universele montageplaat met optionele diefstalbeveiliging.

  
  
  
  

 

artikelnr communicatieprotocoldiameter hoogte spanning model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

21000218 Z-Wave 132 mm 60 mm 3 V CR2/3 8L
(CR17335)

lithium
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FireAngel

Hittemelder

Thermistek™ Hittemelder met vaste 3V Lithium batterij.

De nieuwe innovatieve Thermistek technologie controleert de
temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde
aanspreek-temperatuur. De vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur ligt
tussen 56 °C - 64 °C. Meer dan 50% van alle branden in huis ontstaan bij
het koken. De Thermistek technologie biedt een betrouwbaar antwoord
op snel ontwikkelende branden. De HT-630 en WHT-630 van Fire Angel
zijn beide voorzien van een niet wisselbare lithium batterij met een
levensduur van minimaal 10 jaar en schakelt automatisch in na montage.
Daarnaast is de WHT 630 zeer eenvoudig draadloos koppelbaar
met andere WI-SAFE2 producten. Een geheel nieuwe en verbeterde
universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage
en beschikt de melder over een extra grote testknop voor h andmatige
functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

De eerste hittemelders met een levensduur van 10 jaar en hermistekTM
technologie

specificaties:

- Niet verwijderbare lithiumbatterij met lange levensduur.
- Thermodifferentiaalmelder.
- De Thermistek technologie controleert de temperatuurverandering en
meet continue de vooraf ingestelde aanspreek-temperatuur.
- Type WHT-630 is draadlooskoppelbaar.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- De melder heeft een aanspreek-temperatuur van 56 °C - 64 °C.
- Biedt de beste beveiliging en prestaties in vergelijking met traditionele
batterijgevoede melders..
- Universele montageplaat met optionele diefstalbeveiliging

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium
levensduur batterij: 10 jaar

  

  
  
  

 

artikelnr type diameter hoogte spanning draadloos
koppelbaar

21000184 HT-630-EUT 132 mm 60 mm 3 V optioneel
21000184 + HT-630-EUT & W2-

MODULE P-line
132 mm 60 mm 3 V ja

21000184-NEUT HT-630-NEUT 132 mm 60 mm 3 V optioneel
21000185 WHT-630-EUT 132 mm 60 mm 3 V ja
21000185-NEUT WHT-630-NEUT 132 mm 60 mm 3 V ja
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FireAngel

Hittemelder FA6215-INT

De FA6215-INT Hittemelder met vervangbare batterijen. De hittemelder
heeft als voeding 2 verwisselbare AA batterijen.

Specificaties:

- 2 x AA vervangbare alkaline batterijen.
- Sleep easy –lege batterijsignaal kan 8 uur lang onderdrukt worden.
- Vermindert ongewenste meldingen.
- Grote centrale testknop.
- Sleep Easy ‒ pauzeer het leeg-batterij-signaal voor maximaal 8 uur.
- Standby Led (ROOD) knippert elke 40 seconden om te bevestigen dat
de melder is ingeschakeld.
- Waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Geschikt voor caravans, campers en vakantiewoningen.
- Eenvoudige installatie ‒ bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Class A1 (54°C - 65°C).
- 5 jaar fabrieksgarantie exclusief batterijen.

garantie: 5 jaar (exlusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

21000097 118,1 mm 41,5 mm 3 V 6LR61 alkaline

Koolmonoxidemelders

FireHawk

Koolmonoxide melder CO7B

Koolmonoxidemelder 3V (7 jaar) CO7B. Deze koolmonoxidemelder
is voorzien van een lithium batterij met een levensduur van 7 jaar. De
Firehawk CO7 batterij gevoede comelder is compact en voorzien van
een speciale sensor, die zorg draagt voor een betrouwbare detectie van
koolmonoxide.

Specificaties:

- Long life lithium batterij met een leversduur tot 7 jaar.
- Automatische sensor test
- Lage batterijfunctie met snoozefunctie.
- Led indicator.
- Geschikt voor wandmontage.
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artikelnr voeding breedte hoogte levensduur batterij diepte

22000107 3 V 65 mm 100 mm 7 jaar 35 mm

FireAngel

Koolmonoxidemelder FA3322-EUX10

De FireAngel FA3322-EUX10 koolmonoxidemelder met digitaal display
is speciaal ontworpen om de concentratie koolmonoxide vast te stellen
en alarm te slaan bij te hoge concentraties. Voorzien van een niet
vervangbare lithiumbatterij voor 10 jaar.

specificaties:

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- incl. niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar.
- Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met CO-
gas.
- Geavanceerde diagnose mogelijk via een kabel.
- Multifunctioneel display voor gebruiksinstructies.
- Afhankelijk van het type melding veranderd de kleur van het scherm.
- Unieke Pre-melding en advies om te ventileren.
- Low Level CO-waarschuwing wordt aangegeven door LOW LEVEL
WARNING-geluid. Op het display verschijnt:"Ventileer instructie".
- Geheugenfunctie: indicatie van eerdere meldingen bij afwezigheid.
- Intelligent detectie algoritme: verhoogt de detectiesnelheid bij lage
concentraties koolmonoxide.
- De helderhied van de controle Led wordt `s nachts automatisch
verlaagd. Geen storende knipperende led's.
- Sleep-Easy: Tijdelijk niet-noodzakelijke meldingen uitzetten tot de
volgende ochtend. Bijv. bijna lege batterij signaal.
- Monitor voor langdurige gevaarlijke omgevingscondities
waarschuwingsignaal bij temperatuur en vochtigheid.
- Quiet test: Test de koolmonoxidemelder testen op een lager volume in
vergelijking met standaard koolmonoxidemelders.

garantie: 5 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr hoogte breedte diepte uitvoering techniek (batterij) levensduur

21000101 76 mm 129 mm 31 mm display indicatie lithium 10 jaar
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FireAngel

Koolmonoxidemelder

Koolmonoxidemelder met vaste 3V Lithium batterij.
Keuze uit de NM-CO-10X-INT die optioneel wordt voorzien van de
W2-Module of de W2-CO-10X-EU uitgevoerd inclusief W2-module.
Hierdoor draadloze koppeling met andere producten uit de Wi-Safe 2
assortiment mogelijk. Wanneer een koolmonoxidemelder afgaat, geven
alle aangesloten melders in netwerk dan hetzelfde alarmsignaal af voor
een nog snellere waarschuwing bij koolmonoxide in de woning.

specificaties:

- Elektrochemische sensortechnologie
- W2-CO-10X-EU: Draadloos koppelbaar met wel 50 andere FireAngel
rook-, hitte- en co-melders op een enkel netwerk, zowel batterij als 230V
versies.
- Einde levensduur indicator
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie, lege batterij
signaal 8 uur uitschakelen
- Grote test-/pauzeknop
- Verschillende akoestische alarmsignalen
- Gecertificeerd : EN 50291:2010
- Locatiefunctie: Door een willekeurige testknop in te drukken tijdens
alarm worden alle draadloos verbonden melders uitgezet, behalve het
alarm dat de koolmonoxide / rook detecteerd
- Automatisch uit te schakelen tijdens transport
- geïntegreerde schade bestendige montageplaat

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)

  

  
  
  

 

artikelnr type breedte hoogte diepte techniek (accu,
batterij)

draadloos
koppelbaar

21000086 NM-CO-10X-INT 114 mm 94 mm 39.5 mm lithium optioneel
21000086 + NM-CO-10X-INT

& W2-MODULE P-
line

114 mm 94 mm 39,5 mm Lithium ja

21000186 W2-CO-10X-EU 114 mm 94 mm 39.5 mm lithium ja
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AngelEye by FireAngel

Koolmonoxidemelder

De FireAngel CO-AE-9 serie koolmonoxidemelders speciaal ontworpen
om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te
hoge concentraties..
Voorzien van standaard verwisselbare 2x 1,5 V AA Alkaline of vaste long
life Lithium batterij met een levensduur van 7 jaar. Met als extra optie
voozien van digitaal display i.p.v. standaard led indicatie

specificaties:

- Een geavanceerde elektrochemische sensor die lage concentraties
koolmonoxide (CO) nauwkeurig meet, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd
voor een giftige CO-concentratie in uw huis
- Continue detectie van koolmonoxide
- Een zeer compact design
- Geen vals alarm veroorzaakt door normale verontreinigingen in een
huishouden
- Luid alarm van 85dB (op 1 meter afstand) om u te waarschuwen in
geval van nood
- Test/reset-knop
- Ingebouwde regelmatige controle om te verzekeren dat de detector
correct werkt
- Eenvoudig te installeren, draagbaar, ideaal voor op reis
- Gecertificeerd volgens Europese norm voor koolmonoxide EN 50291:
2001
- Optie led indicatie of voorzien van digitaal display

  
  
  
  

 

artikelnr type uitvoering levensduur
batterij

breedte hoogte diepte

21000489 CO-AE-9B-BNLR LED indicatie 1 jaar 109 mm 67 mm 38 mm
21000490 CO-AE-9D-BNLR display indicatie 7 jaar 125 mm 74 mm 40 mm
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FireAngel

Koolmonoxidemelder

De FireAngel CO-9 serie koolmonoxidemelders speciaal ontworpen om
de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te hoge
concentraties..
Voorzien van standaard verwisselbare 2x 1,5 V AA Alkaline of vaste long
life Lithium batterij met een levensduur van 7 of 10 jaar. Tevens als extra
optie voozien van digitaal display i.p.v. standaard led indicatie

specificaties:

- Een geavanceerde elektrochemische sensor die lage concentraties
koolmonoxide (CO) nauwkeurig meet, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd
voor een giftige CO-concentratie in uw huis
- Continue detectie van koolmonoxide
- Een zeer compact design
- Geen vals alarm veroorzaakt door normale verontreinigingen in een
huishouden
- Luid alarm van 85dB (op 1 meter afstand) om u te waarschuwen in
geval van nood
- Test/reset-knop
- Ingebouwde regelmatige controle om te verzekeren dat de detector
correct werkt
- Eenvoudig te installeren, draagbaar, ideaal voor op reis
- Gecertificeerd volgens Europese norm voor koolmonoxide EN 50291:
2001
- Optie led indicatie of voorzien van digitaal display

  
  
  
  

 

artikelnr type breedte hoogte uitvoering diepte levensduur
batterij

techniek
(accu,
batterij)

garantie

21000159-
EUT

CO-9X-10-
EUT

112 mm 72 mm LED indicatie 35 mm 10 jaar lithium 10 jaar
(inclusief
batterij)

21000169 CO-9B-BNLT 109 mm 67 mm LED indicatie 38 mm 1 jaar alkaline 7 jaar
(exclusief
batterij)

21000179 CO-9D-BNLT 125 mm 74 mm display
indicatie

40 mm 7 jaar lithium 7 jaar
(inclusief
batterij)

21000179-
NEUT

CO-9D-NEUT 125 mm 74 mm display
indicatie

40 mm 7 jaar lithium 7 jaar
(inclusief
batterij)
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FireAngel

Koolmonoxidemelder FA3313-EUX10

De FireAngel FA3313-EUX10 koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen
om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te
hoge concentraties.
Voorzien van standaard vervangbare 2x AA Alkaline batterij.

specificaties:

- 10 jaar levensduur.
- Geavanceerde elektrochemische sensor.
- Gekalibreerd en getest met koolmonoxidegas.
- Intelligent detectie-algoritme voor een versnelde reactie bij hoge CO-
niveaus (>180ppm).
- Diagnose download via kabel: apparaatgegevens, waarschuwingen,
status.
- Geheugenfunctie: visuele indicator van eerdere waarschuwingen.
- Sleep Easy-functie: tijdelijk uitschakelen van het bijna lege batterij
signaal.
- 2 vervangbare AA-alkalinebatterijen meegeleverd.
- Geïntegreerde bevestiging.

garantie: 5 jaar (exclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte uitvoering techniek (batterij) levensduur

21000098 119 mm 62 mm 38 mm LED indicatie alkaline 10 jaar
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FireAngel

Koolmonoxidemelder FA3328-EUT

De FireAngel FA3328-EUT koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen
om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te
hoge concentraties.
Voorzien van een niet vervangbare lithiumbatterij voor 10 jaar.

specificaties:

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- Geavanceerde elektrochemische sensor, gekalibreerd en getest met
CO-gas.
- Intelligent detectie-algoritme voor een verhoogde gevoeligheid bij
detectie van lage CO-concentraties. (low-levels).
- Slimme dag- en nachtcyclus detectie zorgt voor geoptimaliseerde
werking. 's Nachts dimmen de leds automatisch.

- Automatische 'sleep easyʼ functie zorg voor het tijdelijk uitzetten van het
bijna-lege-batterij signaal.
- Geheugenfunctie toont visuele indicatie van eerdere alarmactivering(en)
- Ventileer functie: waarschuwing bij lage CO-concentraties.
- Duidelijk zichtbare leds voor status ‒ en alarmmeldingen.
- Stille testfunctie ondersteunt testen op een laag volume in vergelijking
met standaard koolmonoxidemelders.
- Geïntegreerde montageplaat met éénpunts-bevestiging.
- Auto-activering van de CO melder bij installatie.
- Draadloze diagnose m.b.v. een smartphone via SYNC-IT.
- Geavanceerde mogelijkheden voor extractie van gegevens van alle
aanwezige apparaten en communicatie naar de cloud via NFC en SYNC-
IT.
- SYNC-IT Technology stelt de gebruiker in staat om waardevolle
gegevens te ʻdownloadenʼ naar slimme apparaten met NFC.
- Meerdere diagnostische functionaliteiten: naast koolmonoxide wordt ook
historische informatie over temperatuur en vochtigheidsgraad gedurende
de levencycles van het product, bewaard.

garantie: 5 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte uitvoering techniek (batterij) levensduur

21000102 132 mm 69 mm 31 mm LED indicatie lithium 10 jaar
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FireAngel

Koolmonoxidemelder FA3820-EUX10

De FireAngel FA3820-EUX10 koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen
om de concentratie koolmonoxide vast te stellen en alarm te slaan bij te
hoge concentraties..
Voorzien van een niet vervangbare lithiumbatterij voor 10 jaar.

specificaties:

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- incl. niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar.
- Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met CO-
gas.
- Unieke ventileer waarschuwing bij lage concentraties koolmonoxide.
- Geheugenfunctie voor indicatie van eerdere alarm meldingen.
- Geavanceerde diagnose mogelijk via een kabel.
- Duidelijke visuele alarm melding.

garantie: 5 jaar (inclusief batterij)

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte uitvoering techniek (batterij) levensduur

21000099 125 mm 67 mm 33 mm LED indicatie lithium 10 jaar
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Gasmelders

FireAngel

Gasmelder NG-9B-INT

De eerste batterij gevoede aardgasmelder van FireAngel wat uniek
is in de Benelux, de NG-9B-INT is ontworpen om brandbaar aardgas
te detecteren voordat het gevaarlijke niveaus bereikt. Geschikt voor
wandmontage of als vrijstaand draagbaar apparaat, heeft de NG-9B-INT
een levensduur en garantie van 5 jaar. De FireAngel NG-9B is standaard
uitgerust met 2 x AA lithium batterijen.

specificaties:

- Incl. 2x AA Lithium batterijen.
- Continue meting op brandbaar aardgas.
- Bestand tegen onterechte melding bij normale huishoudelijk gebruik en
verontreiniging.
- Bij een noodgeval produceert de melder een alarmsignaal van 85dB/1
meter afstand.
- Slimme test / Pauze / Reset knop.
- Ontworpen om te voldoen aan BS EN 50194-1:2009.
- Detecteert minimaal 5 jaar op aanwezigheid van aardgas. Na 5 jaar
moet de melder vervangen worden.
- 5 jaar garantie. Geen garantie op batterijen. Aanbevolen batterijen : GP
Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA
LF15900.

detectie: Aardgas / Methaan
uitvoering: LED indicatie

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte levensduur
batterij

techniek (accu,
batterij)

garantie

21000300 109 mm 67 mm 38 mm 5 jaar Lithium 5 jaar (exclusief
batterij)
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FireAngel

Gasmelder LPG-9B-INT

De batterij gevoede LPG gasmelder FireAngel uitgerust met een
geavanceerde halfgeleider sensor met laag energieverbruik, is ontworpen
voor het accuraat meten van LPG gas in de woning voordat er een
explosief niveau bereikt wordt. De LPG-9B-INT heeft een levensduur en
garantie van 5 jaar. De LPG-9B-INT is standaard uitgerust met 2 x AA
lithium batterijen.

specificaties:

- Incl. 2x AA Lithium batterijen.
- Controleert constant op aanwezigheid van LPG / butaan (flessen) gas.
- Bestand tegen onterechte melding bij normale huishoudelijk gebruik en
verontreiniging.
- Bij een noodgeval produceert de melder een alarmsignaal van 85dB/1
meter afstand.
- Slimme test / Pauze / Reset knop.
- Ontworpen om te voldoen aan BS EN 50194-1:2009.
- Detecteert minimaal 5 jaar op aanwezigheid LPG gas. Na 5 jaar moet de
melder vervangen worden.
- 5 jaar garantie. Geen garantie op batterijen. Aanbevolen batterijen : GP
Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA
LF15900.

uitvoering: LED indicatie
detectie: LPG / Butaan

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte levensduur
batterij

techniek (accu,
batterij)

garantie

21000301 109 mm 67 mm 38 mm 5 jaar Lithium 5 jaar (exclusief
batterij)
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AngelEye by FireAngel

Gasmelder NG-AE-9B-EUR

De eerste batterij gevoede aardgasmelder van AngelEye by FireAngel
wat uniek is in de Benelux, de NG-AE-9B-EUR is ontworpen om
brandbaar aardgas te detecteren voordat het gevaarlijke niveaus bereikt.
Geschikt voor wandmontage of als vrijstaand draagbaar apparaat, heeft
de NG-AE-9B-EUR een levensduur en garantie van 5 jaar. De FireAngel
NG-AE-9B-EUR is standaard uitgerust met 2 x AA lithium batterijen.

specificaties:

- Incl. 2x AA Lithium batterijen.
- Continue meting op brandbaar aardgas.
- Bestand tegen onterechte melding bij normale huishoudelijk gebruik en
verontreiniging.
- Bij een noodgeval produceert de melder een alarmsignaal van 85dB/1
meter afstand.
- Slimme test / Pauze / Reset knop.
- Ontworpen om te voldoen aan BS EN 50194-1:2009.
- Detecteert minimaal 5 jaar op aanwezigheid van aardgas. Na 5 jaar
moet de melder vervangen worden.
- 5 jaar garantie. Geen garantie op batterijen. Aanbevolen batterijen : GP
Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA
LF15900.

uitvoering: LED indicatie
detectie: Aardgas / Methaan

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte levensduur
batterij

techniek (accu,
batterij)

garantie

21000486 109 mm 67 mm 38 mm 5 jaar Lithium 5 jaar (exclusief
batterij)
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AngelEye by FireAngel

Gasmelder LPG-AE-9B-EUR

De batterij gevoede LPG gasmelder AngelEye by FireAngel uitgerust
met een geavanceerde halfgeleider sensor met laag energieverbruik, is
ontworpen voor het accuraat meten van LPG gas in de woning voordat
er een explosief niveau bereikt wordt. De LPG-AE-9B-EUR heeft een
levensduur en garantie van 5 jaar. DeLPG-AE-9B-EUR is standaard
uitgerust met 2 x AA lithium batterijen.

specificaties:

- Incl. 2x AA Lithium batterijen.
- Controleert constant op aanwezigheid van LPG / butaan (flessen) gas.
- Bestand tegen onterechte melding bij normale huishoudelijk gebruik en
verontreiniging.
- Bij een noodgeval produceert de melder een alarmsignaal van 85dB/1
meter afstand.
- Slimme test / Pauze / Reset knop.
- Ontworpen om te voldoen aan BS EN 50194-1:2009.
- Detecteert minimaal 5 jaar op aanwezigheid LPG gas. Na 5 jaar moet de
melder vervangen worden.
- 5 jaar garantie. Geen garantie op batterijen. Aanbevolen batterijen : GP
Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA
LF15900.

uitvoering: LED indicatie
detectie: LPG / Butaan

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte levensduur
batterij

techniek (accu,
batterij)

garantie

21000487 109 mm 67 mm 38 mm 5 jaar Lithium 5 jaar (exclusief
batterij)

Vluchtladders

FireAngel

Brandladder EL-2S-INT

FireAngel stevige aluminium vluchtladder ideaal om te kunnen vluchten
vanuit slaap- en woonkamers op de eerste verdieping. Direct te gebruiken
zonder installatie.

specificaties:

- Ideaal voor slaap-en woonkamers op de 1ste verdieping.
- Lengte 4,5 meter.
- Ladder getest tot 450 kg.
- Stalen ophangbeugels voor meer stabiliteit tijdens gebruik.
- Snel en eenvoudig te gebruiken in een noodsituatie.
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artikelnr materiaal afdaling

21000498 aluminium 4,5 m

Branddekens

AngelEye by FireAngel

Brandblusdeken FB100-AE-BNLR

De AngelEye by FireAgel brandblusdekens passen perfect in de keuken,
garage of naast de barbecue.

specificaties:

- Ideaal prullenbakbranden en kledingbranden, maar niet voor olie en
vetbranden.
- Gemakkelijk te bevestigen en te gebruiken.
- Geen onderhoud.
- Plastic houder om makkelijk schoon te maken.
- Verkrijgbaar in afmetingen 100x100 cm.
- De stof bestaat uit 200 gm/m2 glasvezel met 35 gm/m2 siliconen
rubberlaag waardoor het beter afsluit bij bestrijding brand.
- Uitgevoerd met Kevlar draad voor extra versteviging.
- 1 jaar garantie.

  
  
  
  

 

artikelnr lengte breedte

21000496 1 m 1 m
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Brandblussers

WECKX

Schuim - Vetblusser

Schuimblusser 2 liter is inzetbaar voor het type A , B en F branden.
Wordt geleverd inclusief een ophangbeugel en keuring voor verzekering.
Geschikt voor branden bij hout, papier, textiel en andere vaste stoffen
evenals vloeibare stoffen. Groot voordeel van schuimblussers is dat
deze brandblusser een langere blusduur heeft dan een poederblusser en
betrekkelijk minder nevenschade veroorzaakt. Deze blusser is uitermate
geschikt voor huiselijk gebruik

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 8A / 70B / 25 F
- Bedrijfstemperatuur 0°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

  
  
  
  

 

artikelnr inhoud diameter hoogte gewicht

21000220 2 l 108 mm 378 mm 2,55 kg

WECKX

Schuimblusser

Draagbare brandblusser met 6 l Schuimvulling, Blusser is geschikt
voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt met een minimale
blusafstand van 1 meter. Uitermate geschikt voor huiselijk gebruik
door zijn makkelijke inzetbaarheid met een hoge bluskracht kan deze
brandblusser door bijna alle leden van het gezin gebruikt worden om een
beginnende brand te bestrijden. De schuimblusser is inzetbaar voor het
type A en B branden.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 27 A / 233 B
- Temperatuur bereik +0°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

  
  
  
  

 

artikelnr inhoud diameter hoogte gewicht

21000221 6 l 160 mm 540 mm 7,70 kg
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WECKX

Schuimblusser

Draagbare brandblusser met 6 liter schuimvulling. Hoge blusrating met
vernieuwde vulling waarbij optimale veiligheid kan worden geboden
zonder het milieu te veel te belasten. Blusser is geschikt voor gebruik op
elektrische installaties tot 1000 volt met een minimale blusafstand van
1 meter. Uitermate geschikt voor huiselijk gebruik door zijn makkelijke
inzetbaarheid met een hoge bluskracht kan deze brandblusser door bijna
alle leden van het gezin gebruikt worden om een beginnende brand te
bestrijden. De schuimblusser is inzetbaar voor het type A en B branden.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 34 A / 183 B
- Temperatuur bereik +0°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN 3, CE, WM

  
  
  
  

 

artikelnr inhoud diameter hoogte gewicht

21000224 6 l 225 mm 560 mm 10,00 kg

WECKX

Schuimblusser vorstbestendig

Draagbare brandblusser met vorstbestendige schuimvulling van 2
liter. Door de vorstbestendige inhoud is deze brandblusser uitermate
geschikt voor gebruik op Boten. De schuimblusser veroorzaakt weinig
nevenschade wanneer deze wordt ingezet en is zelfs inzetbaar na een
zeer strenge winter. Blusser is geschikt voor gebruik op elektrische
installaties tot 1000 v met een minimale blusafstand van 1 meter.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 5 A / 34 B
- Bedrijfstemperatuur -30°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN 3, CE

  
  
  
  

 

artikelnr inhoud diameter hoogte gewicht

21000226 2 l 140 mm 378 mm 3,90 kg
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WECKX

Poederblusser

Draagbare brandblusser met 2 kg ABC bluspoeder. Eenvoudig en snel
inzetbaar, wat een doelmatig en optimaal blusinzet mogelijk maakt
met in het bijzonder auto’s. De bijgeleverde draadbeugel zorgt ervoor
dat de brandblusser stevig is gemonteerd. Ook heeft de blusser een
drukindicator waardoor u altijd een indicatie heeft op de werking van de
blusser.De poederblusser is inzetbaar voor het type A,B en C branden,
vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. De poederblusser is tevens gechikt
voor gebruik in auto, caravan en boot

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Poederbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 13 A / 89 B / C
- Temperatuur bereik -30°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

  
  
  
  

 

artikelnr diameter inhoud hoogte gewicht

21000222 130 mm 2 kg 355 mm 3,50 kg

WECKX

Poederblusser

Draagbare brandblusser met 6 kg ABC bluspoeder. Soepele slang
met spuitmond waardoor de blusstof makkelijk te richten is, blusser
kan worden als basisbeveiliging volgens NEN 4001. Ideaal voor de
hobbyisten met een kleine werkplaats waar ook gas aanwezig is. De
poederblusser is inzetbaar voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. De
poederblusser is tevens gechikt voor gebruik in auto, caravan en boot
Wordt geleverd inclusief een ophangbeugel.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Poederbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 43 A / 233 B / C
- Temperatuur bereik -30°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

  
  
  
  

 

artikelnr diameter inhoud hoogte gewicht

21000223 270 mm 6 kg 530 mm 9,40 kg
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FireAngel

Schuim - Vetblusser FE-F600-BNL

FireAngel aerosol multischuim blusser 600ml AFFF staat onder druk met
een stikstof en een werkdruk van 10BAR bij 20°C. Geschikt voor branden
bij hout, papier, textiel en andere vaste stoffen evenals vloeibare stoffen
en vetbranden.

Specificaties:

- Werking binnen temperatuur bereik van +5°C tot +60°C.
- Brandklassen: 5A, 21B, 5F.
- Geproduceerd conform BS 6165.
- 3 jaar garantie na productiedatum.

  
  
  
  

 

artikelnr inhoud diameter hoogte gewicht

21000219 600 ml 65 mm 290 mm 634 g

WECKX

Schuim - Vetblusser

Draagbare brandblusser mit 2 l Schuimvulling, Speciaal voor de
frituurbrand ontwikkelde brandblusser. De blusstof gaat een chemische
reactie aan met het brandende Frituurvet waardoor deze niet meer kan
ontbranden. Blusser is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot
1000 volt met een minimale blusafstand van 1 meter. Uitermate geschikt
voor huiselijk gebruik door zijn makkelijke inzetbaarheid en grotere
worplengte kan deze brandblusser door bijna alle leden van het gezin
veilig gebruikt worden om een beginnende brand te bestrijden. Ook het
brandende Frituurvet is voor deze blusser geen probleem.

Specificaties:

- Categorie: Brandblussers
- Product: Schuimbrandblusser AFFF constante druk
- Ratings: 5 A / 40 F
- Bedrijfstemperatuur 0°C / +60°C
- Kwaliteitskeurmerk: Rijkstypekeurmerk, EN3

  
  
  
  

 

artikelnr inhoud diameter hoogte gewicht

21000225 2 l 140 mm 390 mm 3,80 kg
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AngelEye by FireAngel

Schuim - Vetblusser FE-F600-AE-EUR

AngelEye by FireAngel multischuim blusser 600ml AFFF staat onder druk
met een stikstof en een werkdruk van 10BAR bij 20°C. Geschikt voor
branden bij hout, papier, textiel en andere vaste stoffen evenals vloeibare
stoffen en vetbranden.

Specificaties:

- Werking binnen temperatuur bereik van +5°C tot +60°C.
- Brandklassen: 5A, 21B, 5F.
- Geproduceerd conform BS 6165.
- 3 jaar garantie na productiedatum.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte inhoud gewicht

21000497 65 mm 290 mm 600 ml 634 g

WECKX

CO2 blusser

Co2-blustoestellen, ook wel bekend als koolzuursneeuwblussers,
zijn bijzonder geschikt voor brandende vloeistoffen en branden in
elektrische toepassingen. Het Co2 gas verstikt het vuur en lost daarna
op in de aanwezige lucht. Het brengt daardoor geen schade toe aan
gevoelige apparatuur en materialen. Het blustoestel wordt standaard met
wandmontagebeugel geleverd.

  
  
  
  

 

artikelnr type inhoud rating diameter hoogte gewicht

21000227 KS2BG 2 kg 34 B mm 130 mm 500 mm 5,4 kg
21000231 KS5BG 5 kg 89 B mm 130 mm 680 mm 13,8 kg
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Documentenkluizen

First Alert

Brand / waterkoffer 2037FE

Brand / Water Koffer

De First Alert 2037FE - Koffer 17,5 Liter inhoud.

Specificaties:

- Geschikt voor A4 formaat documenten
- Documenten tegen brand beveiligd tot 840°C gedurende 30 minuten
- Waterproof ook bij volledig onder water
- Beschermt CD's, DVD's, memory sticks en externe harddisks.
- Clamping style lock
- 5 jaar garantie
- Levenslange vervangingsgarantie ‘na brand'

  
  
  
  

 

artikelnr inhoud type slot

21000163 17.5 l programeerbaar slot

Test sprays

Sabre

Rookmeldertest spray Sabre Rookmelder testspray

De testaerosol is ontworpen om gemakkelijk en snel optische
rookmelders te testen en is daarom ideaal voor service- en
onderhoudswerkzaamheden. De testspray is geschikt voor alle foto-
optische rookmelders.

Specificaties:

- 150 ml inhoud
- Spray afstand: 30-100cm van sensor melder.
- Lage kosten per test.
- Snelle detectie van de rookmelder.
- Milieuvriendelijk testgas.
- Deeltjesgrootte van 0,01 tot 10 micrometer.
- Makkelijk te gebruiken.
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artikelnr inhoud diameter hoogte

21000201 150 ml 50 mm 190 mm

FireAngel

Testgas koolmonoxidemelder EG-GASCO

Spuitbus met test gas. Ontworpen om de werking van de de CO sensor
te testen, goed voor 40 keer testen. Speciaal ontwikkeld voor Fire Angel
CO-9B, CO-9D, CO-9X-10 en W2-CO Koolmonoxidemelders. Bevat 4
liter samengeperst gas koolmonoxide (CO) bij een concentratie van 300
ppm.

  
  
  
  

 
artikelnr diameter hoogte gewicht

21000206 60 mm 145 mm 67 g
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Brandblusser, toebehoren

WECKX

Intelligente wandhouder W2-Protector-630

Intelligente wandhouder, W2-Protector-630

Alarm- en controlesysteem voor brandblussers. Verkort de responstijd
bij brandbestrijding en integreert de brandblusser d.m.v. deze intelligente
wandhouder met het wi-safe2 netwerk. De wandhouder heeft een wi-
safe 2 module en kan hierdoor direct draadloos worden verbonden met
o.a. de WST-630-BNLT rookmelder of andere Wi-safe2 producten. Via
bekabeling is de W2 protector te verbinden met brandmeldcentrales en
telecommunicatietoestellen. In geval van brand geeft de W2-protector
zowel een optisch signaal d.m.v. van flitslicht als een akoestisch
alarmsignaal en geeft hiermee aan waar zich een functionerende
brandblusser bevindt. De geïntegreerde wegneembeveiliging werkt
preventief tegen diefstal en ontvreemding.

Specificaties:

- Monitoring en alarmsysteem voor brandblussers
- voor alle merken en modellen van brandblussers
- Voor 6 kg tot 9 kg en 6L tot 9Lbrandblusser
- Voeding via twee 9V batterijen. Een voor het optische en akoestisch
signaal en een voor de wi-safe2 module voor een draadloze verbinding
- luid signaal generator voor akoestisch alarm
- LED-flitser voor optisch alarm en status indicator (groen / geel / blauw)
- Potentiaal vrij relais met normaal gesloten en normaal open (NO/NC)
relais contact.
- Wi-Safe2 geïntegreerde draadloos koppelbare module
- Koppelbaar met max. 50 draadloze producten met Wi-Safe 2
technologie.
- Pieptoon bij lage batterijspanning gedurende 30 dagen
- 2 jaar garantie

model (accu, batterij): 6LR61
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr spanning (2x) draadloos
koppelbaar

garantie breedte hoogte

21000203 9 V ja 2 jaar 100 mm 400 mm
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Centrales

THUISLINK

Connection Box TLB-CB1

THUISLINK Connection Box TLB-CB1

Een Thuislink oplossing waarin het FireAngel relais WRLYB-1EU
inclusief 24V gestabiliseerde voeding is opgenomen. Het gemak voor de
installateur met extra veel aansluitmogelijkheden en draadloze koppeling
met de rookmelders zowel batterij als netstroom gevoed. 2x potentiaal
vrij contact NO/NC als triggermechanisme voor het automatisch sluiten
van deuren voor een rookvrije vluchtweg. Met deze Plug & Play oplossing
wordt de montagetijd sterk gereduceerd waarbij enkel de rookmelders
draadloos gekoppeld moeten worden en de vrijloopdeurdranger bekabeld
wordt aangesloten op de Thuislink connection box.

specificaties:

- Toepassingen: koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV
ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding
naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van
deuropeners, vrijloopdeurdrangers.
- 230V Voedingsspanning
- Output 24VDC / 0,6A Gestabiliseerde voeding
- 2 x Potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
- Maximale spanning aan te sluiten over de contacten is 30VDC tot 250
VAC.
- Triggeringang: input 12-24 VDC.
- Testfunctie voor de relais contacten.
- LED indicatie: Stand-by, Back-up en Alarmmelding.
- Eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches.
- 2 jaar garantie.
- Voorzien van Wi-Safe 2 draadloze technologie -maximaal 50 Wi-Safe 2-
apparaten op één netwerk. Incl. relais.

draadloos koppelbaar: ja

  
  
  
  

 

artikelnr lengte breedte voeding hoogte Output uitgang

21000850 235 mm 195 mm 230 V 108 mm 24 VDC NO/NC
relaiscontact
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FireAngel

Relais module WRLYB-1EU

De WRLYB-1EU is de ideale koppeling met domotica, in/uitschakelen
van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren,
doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem en het
aansturen van deuropeners / vrijloopdrangers. Dit dankzij 2 potentiaalvrije
wisselcontacten die door draadloos verbonden FireAngel Wi-Safe2
producten kunnen worden geactiveerd.

WRLYB-1EU kan tevens dienen als unieke draadloze nevensignalering.
Door gebruik te maken van 4 x AAA alkaline batterijen (niet bijgeleverd)
wordt het relais automatisch uitgeschakeld en zal de ingebouwde sounder
en LED's reageren als de rook-, hitte- of koolmonoxidemelder in alarm
gaat.

specificaties:

- Toepassingen: koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV
ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding
naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van
deuropeners, vrijloopdrangers.
- 12VDC en 230 VAC Voedingsspanning.12VDC adapter niet bijgeleverd.
- 2 x Potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
- Maximale spanning aan te sluiten over de contacten is 30VDC tot 250
VAC.
- Triggeringang: input 12-24 VDC.
- Testfunctie voor de relais contacten.
- LED indicatie: Stand-by, Back-up en Alarmmelding.
- Onopvallende, moderne vormgeving.
- Eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches.
- 2 jaar garantie.
- Voorzien van Wi-Safe 2 draadloze technologie -maximaal 50 Wi-Safe 2-
apparaten op één netwerk. Incl. relais.

lengte: 198 mm
breedte: 84 mm
hoogte: 44 mm

  
  
  
  

 

artikelnr voeding uitgang draadloos koppelbaar backup batterij

21000240 12VDC/230 VAC V NO/NC relaiscontact ja nee
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FireAngel

Relais module WRLYM-1EU

De WRLYM-1EU is de ideale koppeling met domotica, in/uitschakelen
van bijv: CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren,
doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem en het
aansturen van deuropeners / vrijloopdrangers. Dit dankzij 2 potentiaalvrije
wisselcontacten die door draadloos verbonden FireAngel Wi-Safe2
producten kunnen worden geactiveerd.

WRLYM-1EU relais is tevens voorzien van een ingebouwde, niet
vervangbare lithiumbatterij (back-up), waarmee bij stroomuitval de
voeding van het relais in stand wordt gehouden.
specificaties:

- Toepassingen: koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv: CV
ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding
naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van
deuropeners, vrijloopdrangers.
- 12VDC en 230 VAC Voedingsspanning. 10 jaar niet-vervangbarelithium
back- up batterij. 12VDC adapter niet bijgeleverd.
- 2 x Potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
- Maximale spanning aan te sluiten over de contacten is 30VDC tot 250
VAC.
- Triggeringang: input 12-24 VDC.
- Testfunctie voor de relais contacten.
- LED indicatie: Stand-by, Back-up en Alarmmelding.
- Onopvallende, moderne vormgeving.
- Eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches.
- 2 jaar garantie.
- Voorzien van Wi-Safe 2 draadloze technologie -maximaal 50 Wi-Safe 2-
apparaten op één netwerk. Incl. relais.

lengte: 198 mm
breedte: 84 mm
hoogte: 44 mm

  
  
  
  

 

artikelnr voeding uitgang draadloos
koppelbaar

backup batterij techniek (back-up
batterij)

21000241 12VDC/230 VAC V NO/NC relaiscontact ja ja lithium
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Handbrandmelders

WECKX

Drukknopmelder W2-DKM-630

In de norm NEN 2535 wordt de drukknopmelder ook wel
handbrandmelder beschreven. Speciaal voor het wi-safe2 draadloos
netwerk is deze drukknopmelder W2-DKM-630 ontwikkeld. De melder
wordt met de handbediend en geeft draadloos een signaal af aan het
wi-safe2 netwerk door het indrukken van de knop of door het inslaan
van het breekglaasje. In een omgeving waar veel mensen zijn kan
men handmatig alarm slaan bij brand, waardoor het complete wi-safe2
alarmsysteem waaronder rookmelders hittemelders etc. afgaat en
bijvoorbeeld een deurdranger geactiveerd kan worden dankzij ingebouwd
NO-relais contact.

Specificaties:

- Geïntegreerde Wi-safe2 module / 868 MHz met een relais output
functie.
- Voeding via 9 V lithiumbatterij of aansluiting via externe 12 V/ DC
voeding.
- Rode LED alarm / gele LED storing.
- Potentiaalvrij relais met normaal open (NO) relais contact.
- Relais belasting: max 150 mA bij 30V DC.
- Alarm geheugenfunctie - rode LED (knippert 15 min.)
- Alarmsignaal bij activatie.
- Geluidsignaal en LED indicatie bij lage batterijspanning.
- Koppelbaar met max. 50 draadloze producten met Wi-Safe 2
technologie.

draadloos koppelbaar: ja

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte uitgang Batterij voeding garantie

21000213 135 mm 135 mm 34 mm NO relaiscontact 9 V 2 jaar
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Hekatron

Drukknopmelder Genius HAT

Drukknopmelder Genius HAT

Handmatige alarmering met variabele aansluitingen voor externe
apparaten. De draadloze Genius-handset kan worden gebruikt als
handmatige drukknopmelder (huisalarm) voor de Genius-rookmelders in
een draadloos Genius-netwerk. Met aansluitingen bedraad waaronder
NO / NC relais contact en triggerinput voor externe apparaten.

Specificaties:

- Geïntegreerde radiomodule/ 868 MHz met 2x een relais output functie
NO en NC
- Handmatige activering van het rookalarm (via Genius PRO-X
rookmelders en externe bekabelde apparaten).
- Status en Identificatie van rookmelders.
- Doormelding van alarm en status door externe apparaten bedraad.
- Koppelbaar in totaal met maximaal 30 melders per cluster / zone
- Geïntegreerd radio module voor draadloze koppeling met Pro X
rookmelders en gateway Genius Port. (I.c.m. de Genius basis X en Pro X
radiomodules)

- Optische en akoestische signalering van alarm en status.
- Opbouwmontage.
- Gebruikersinterface: alarmknop met geïntegreerde rode LED, resetknop,
rode LED-indicatie radiomodule en piëzo geluid.
- Configuratie-interfaces: Dipschakelaar, draaischakelaar, bedieningsknop
rood.

levensduur batterij: 10 jaar
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr hoogte Breedte Kleur Spanning Frequentie

21000604 130 mm 130 mm Blauw 10-30 V 863,3 Mhz
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SyCall

Hand brandmelder

SyCALL is een resetbare handbrandmelder met unieke innovatieve
eigenschappen. Het is special ontwikkeld om een maximale
zichtbaarheid en hoge betrouwbaarheid te garanderen. Uiteraard is de
handbrandmelder EN54-11 gecertificeerd.

specificaties:

- Resetbare conventionele handbrandmelder met het gevoel van een
breekglaasje.
- Standaard voorzien van 6 verschillende aansluitmogelijkheden middels
schroefklemmen. Zo kan een schakelcontact in combinatie met LED en/of
weerstand gekozen worden.
- De handbrandmelders is IP42 en te gebruiken als opbouw of inbouw.
Tevens verkrijgbaar in de kleuren blauw, geel en groen.
- De SyCALL is makkelijk te resetten door middel van een meegeleverde
sleutel welke de melder weer in de normale bedrijfsmodus stelt.
- Na activatie wordt een LED geactiveerd welke aan de voor en zijkanten
makkelijk te zien is.
- De witte achtergrond is van oplichtend materiaal welke in het donker 8
min zichtbaar blijft.
- Maximale spanning 30V DC.
- Zeer geschikt voor koppeling met FireAngel relais WRLYB-1EU en
WRLYM-1EU, hierdoor koppeling met Wi-Safe 2 draadloze technologie
mogelijk.

  
  
  
  

 

artikelnr kleur voeding breedte hoogte diepte garantie

21000760 rood 30 V 88 mm 87 mm 61 mm 2 jaar
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Deurdrangers

Fireco

Vrijloopdranger Freedor

Freedor is een unieke draadloze oplossing die het mogelijk maakt
brandwerende deuren in elke positie open te houden. Het maakt zware
brandwerende deuren moeiteloos open, waardoor gemakkelijker toegang
mogelijk is. Bedrading is overbodig waarbij een efficiënte akoestische
sensor zorgt voor het probleemloos en automatisch afsluiten wanneer
een alarmsignaal van een rookmelder afgaat.

specificaties:

- Unieke oplossing als draadloze vrijloopdranger.
- Bij alarm wordt de deur door de deurdranger veilig gesloten.
- Werkt akoestisch op alarmsignaal van de o.a. de FireAngel rookmelder.
- Voorzien van verwisselbare 9VDC accu.
- Geschikt voor deurbreedtes tot 950 mm en maxiaal deurgewicht 60kg.
- Getest volgens EN1634-1 op FD30-deuren.
- Geschikt voor een standaardsysteem (categorie B) onder BS7273-4:
2015.

techniek (accu, batterij): Alkaline
garantie: 3 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr kleur breedte hoogte diepte sluitkracht deurbreedte voeding

21000251 zilver 320 mm 105 mm 95 mm EN3 ≤ 950 mm 9 V

Dormakaba

Vrijloopdranger TS 99 FL N

Dormakaba vrijloop glijarmdeurdranger - TS 99 FL - EN 2-5 - normale
montage (deurmontage) - incl. arm - zilver.

Dankzij de vrijloopfunctie van de TS 99 kunt u brand- en rookwerende
binnendeuren openen en sluiten zonder enige merkbare vorm van
weerstand. Door de vrijloopfunctie blijft de deur vrij beweeglijk, alsof
er geen deurdranger op de deur gemonteerd werd. Alleen in geval
van brand of stroomuitval zal de deurdranger de deur automatisch
sluiten. Bij het openen van de deur wordt de vrijloopfunctie reeds vanaf
een deuropeningshoek van > 0° geactiveerd. De TS 99 is geschikt
voor deurbreedtes tot 1.100 mm en is hierdoor ideaal voor gebruik in
ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, VVE's, centra voor mindervaliden, …
m.a.w. plaatsen waar barrièrevrijheid een grote rol speelt.

Voeding: 24 V DC
sluitkracht: EN 2-5
deurbreedte: ≤ 1.100 mm
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artikelnr breedte hoogte diepte kleur

21000410 413 mm 71 mm 52 mm zilver

Dormakaba

Vrijloopdranger TS 99 FL K

Dormakaba vrijloop glijarmdeurdranger - TS 99 FL - EN 2-5 - incl. arm -
kopmontage - zilver.
Dankzij de vrijloopfunctie van de TS 99 kunt u brand- en rookwerende
binnendeuren openen en sluiten zonder enige merkbare vorm van
weerstand. Door de vrijloopfunctie blijft de deur vrij beweeglijk, alsof
er geen deurdranger op de deur gemonteerd werd. Alleen in geval
van brand of stroomuitval zal de deurdranger de deur automatisch
sluiten. Bij het openen van de deur wordt de vrijloopfunctie reeds vanaf
een deuropeningshoek van > 0° geactiveerd. De TS 99 is geschikt
voor deurbreedtes tot 1.100 mm en is hierdoor ideaal voor gebruik in
ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, VVE's, centra voor mindervaliden, …
m.a.w. plaatsen waar barrièrevrijheid een grote rol speelt.

Voeding: 24 V DC
sluitkracht: EN 2-5
deurbreedte: ≤ 1.100 mm

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte kleur

21000411 413 mm 71 mm 52 mm zilver
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Dormakaba

Vrijloopdranger TS 99 FL-K-BG, terugligging 50-96 mm

Dormakaba vrijloop glijarmdeurdranger - TS 99 FL - EN 2-5 - kopmontage
met extra terugliging - incl. arm - zilver.
Montage vindt plaats aan de niet-scharnierzijde op de kozijnbovendorpel
en is EN1155 gecertificeerd. De deurdranger kan aan de (inpandige)
gangzijde van een voordeur van een appartement gemonteerd worden.
De bekabeling gaat door het kozijn en zit dus niet in het zicht. Bij een
visuele inspectie hoeft de bewoner niet thuis te zijn. De TS 99 FL K BG
heeft een terugligging van 50 tot 96 mm. Eenmaal gemonteerd is er geen
beperking van de doorgangshoogte. Dankzij de vrijloopfunctie van de TS
99 kunt u brand- en rookwerende binnendeuren openen en sluiten zonder
enige merkbare vorm van weerstand. Door de vrijloopfunctie blijft de deur
vrij beweeglijk, alsof er geen deurdranger op de deur gemonteerd werd.
Alleen in geval van brand of stroomuitval zal de deurdranger de deur
automatisch sluiten. Bij het openen van de deur wordt de vrijloopfunctie
reeds vanaf een deuropeningshoek van > 0° geactiveerd. De TS 99
is geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm en is hierdoor ideaal voor
gebruik in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, VVE's, centra voor
mindervaliden, … m.a.w. plaatsen waar barrièrevrijheid een grote rol
speelt.

Voeding: 24 V DC
sluitkracht: EN 2-5
deurbreedte: ≤ 1.100 mm

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte kleur

21000412 413 mm 71 mm 52 mm zilver

Deurdranger, toebehoren

Fireco

Accu Freedor accu pack

Freedor verwisselbare 9VDC accu zorgt voor de voeding van de unieke
Freedor draadloze vrijloopdranger (artikel 21000251) die het mogelijk
maakt brandwerende deuren in elke positie open te houden. Mede
hierdoor is bedrading overbodig waarbij een efficiënte akoestische sensor
zorgt voor het probleemloos en automatisch afsluiten wanneer een
alarmsignaal van een rookmelder afgaat.

kleur: zwart

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte model (accu,
batterij)

techniek (accu,
batterij)

voeding

21000252 150 mm 50 mm 25 mm 6LR14 Alkaline 9 V
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Deurstoppers

Fireco

Deurstopper

De Dorgard Smartsound komt op een eenvoudige wijze tegemoet aan
een zeer bekend probleem. Het zorgt namelijk voor het veilig openhouden
van deuren op momenten dat dit nodig is. Het aanbrengen van het
systeem vergt bovendien geen kap- of breekwerk. Ook bedrading
is overbodig. Een efficiënte sensor zorgt voor het probleemloos en
automatisch afsluiten wanneer een alarmsignaal van een FireAngel
rookmelder afgaat.

specificaties:

- Branddeur openhouder / deurstop.
- Houdt de deur vast in eender welke positie.
- Werkt enkel akoestisch op alarmsignaal van de FireAngel rookmelder.
- Plaatsing in minder dan 5 minuten.
- Werkt op 2 batterijen type C-R14 ( levensduur 24 maand ).
- Conform de EN1155 normering.

breedte: 195 mm
hoogte: 205 mm

  
  
  
  

 

artikelnr kleur spanning model (accu, batterij) techniek (accu,
batterij)

garantie

21000415 zwart 3 V LR14 Alkaline 2 jaar
21000416 wit 3 V LR14 Alkaline 2 jaar
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Thuislink

Thuislink

Thuislink Starterspakket TP-W-001

Thuislink Starterspakket, de basis voor veilig wonen door slimme
oplossingen op gebied van brandveiligheid dankzij gekoppelde
rookmelders met sociale alarmopvolging. Persoonlijke contacten
waaronder familie, buren of mantelzorgers die naar wens per groep of
individu melding krijgen via sms, app of telefoon. Eenvoudig uit te breiden
met inbraakbeveiliging met als doel veiliger thuis (blijven) wonen en
verbinding leggen met de directe omgeving.

Specificaties:

- 2 rookmelders.
- Thuiscentrale.
- Ethernetkabel en voeding.
- 12 maanden sociale alarmering (basisabonnement)
- Smartphone app (Apple iOS, Google Android en Webapp voor alle
smartphones).

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte

21000800 150 mm 350 mm 55 mm
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Thuislink

Gateway TP-W-002

Deze gateway zorgt voor de verbinding van uw de draadloze sensoren
en wordt standaard geleverd met een Thuislink cloud jaarabonnement en
App, zowel voor IOS als Android. U kunt een tweede centrale aansluiten
op uw account indien u een extra gebouw, schuur of vakantiehuisje wilt
beveiligen via Thuislink. Deze centrale sluit u aan op uw internet router
of het modem van uw provider. Het bereik van de centale is voldoende
voor een normaal/groot woonhuis. Per centrale kunnen 24 sensoren
aangesloten worden.

Specificaties:

- Type voeding: 230Volt via meegeleverde adapter.
- Stroomverbruik: 3 Watt.
- Netwerk aansluiting: 10 Mbps, half duplex.
- Afmetingen: (B) 67 x (H) 24 x (D) 67 mm.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Antenne : geintegreerde PCB antenne.
- Indicatoren: groene, rode en gele led.
- drukknop voor koppelen sensoren.
- Support ZigBee PRO Green Power, HA1.2.
- 2.4GHz with Zigbee IEEE 802.15.4 band.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte

21000803 67 mm 24 mm 67 mm
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Thuislink

Deursensor TP-W-003

Deze sensor kan op uw raam of deur worden bevestigd. U krijgt een
alarm indien het raam of de deur open gaat. Alarmeer met Thuislink
telefonisch, via SMS, Push-bericht of email naar uzelf of naar uw
contacten. Kan eenvoudig bevestigd worden met meegeleverde
dubbelzijdige plakband. Plak de sensor op het kozijn en het magneetje op
de deur of het raam.

Specificaties:

- Type voeding: batterij.
- Type Batterij, CR2032.
- Aantal batterijen: 1.
- levensduur batterij 1,5 jaar bij intensief gebruik / 3 jaar bij normaal
gebruik.
- Sensortype : magnetische sensor.
- Afmetingen: (B) 28 x (H) 60 x (D) 11,5 mm.
- Gewicht: 17 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Gebruik binnenzijde woning.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: paperclip gat.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte gewicht model (accu, batterij)

21000804 28 mm 60 mm 11,5 mm 17 gr CR2032
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Thuislink

Bewegingssensor TP-W-004

Reageert op beweging van mensen en is eenvoudig op te hangen of
neer te zetten. Plaats deze sensor op uw kast of bevestig de sensor aan
de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. De sensor
heeft een schuine kijkhoek waardoor de meeste huisdieren onder het
zichtveld van de sensor blijven. Alarmeer met Thuislink telefonisch, via
SMS, Push-bericht of email naar uzelf of naar uw contacten.

Specificaties:

- Type voeding: batterij.
- Type Batterij: 3.0V AA Alkaline batterij.
- Aantal batterijen: 2.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Sensortype : PIR sensor (reageert op lichaamswarmte).
- Typische lensgevoeligheid: 3 a 4 meter.
- Afmetingen: (B) 55 x (H) 100 x (D) 30 mm.
- Gewicht: 70 gram zonder batterijen.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: drukknopje.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte gewicht model (accu, batterij)

21000805 55 mm 100 mm 30 mm 70 gr AA
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Thuislink

Temperatuur- en vochtsensor TP-W-005

Draadloze temperatuur- en luchtvochtigheidssensor voor binnen. krijg
een alarm bij het overschrijden van de ingestelde temperatuur- en
luchtvochtigheid limieten. Alarmeer met Thuislink telefonisch, via SMS,
Push-bericht of email naar uzelf of naar uw contacten. Kan eenvoudig
bevestigd worden met meegeleverde dubbelzijdige plakband. Draadloos
bereik in huis: 50 meter.

Specificaties:

- Type voeding: batterij CR2032.
- Aantal batterijen: 1.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Detectie: Temperatuursensor.
- Temperatuurrapportagebereik: ‐10 ° C ... + 50 ° C.
- Nauwkeurigheid temperatuurrapportage: ± 1 ° C.
- Rapportage periode: elke 15 minuten.
- Detectie: Luchtvochtigheidssensor.
- Vochtigheidsrapportagebereik: 0 tot 100% RV Nauwkeurigheid
vochtigheidsrapportage: ± 5%.
- Rapportage periode: elke 15 minuten.
- Afmetingen: (B) 28 x (H) 60 x (D) 11,5 mm.
- Gewicht: 17 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: paperclip gat.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte gewicht model (accu, batterij)

21000806 28 mm 60 mm 11,5 mm 17 gr CR2032
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Thuislink

Lekkagesensor TP-W-006

Deze sensor stuurt een alarm melding bij een water lekkage. Plaats
deze sensor bijvoorbeeld onder uw wasmachine, vaatwasser in uw
kelder of andere plaats waar lekkage risico bestaat. Alarmeer met
Thuislink telefonisch, via SMS, Push-bericht of email naar uzelf of naar
uw contacten. Draadloos bereik binnen: 50 meter. De voeler is met de
sensor verbonden via snoer met een lengte 1,20 m.

Specificaties:

- Type voeding: batterij CR2032.
- Aantal batterijen: 1.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Sensortype : weerstand sensor, middels de twee verchroomde
contacten.
- Afmetingen: (B) 28 x (H) 60 x (D) 11,5 mm.
- Gewicht: 20 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: paperclip gat.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte gewicht model (accu, batterij)

21000807 28 mm 60 mm 11,5 mm 20 gr CR2032

Thuislink

Paniekknop / personenalarm TP-W-007

De sensor stuurt een paniek /hulp verzoek met een druk op de knop
naar uw sociale netwerk. Alarmeer met Thuislink telefonisch, via SMS,
Push-bericht of email naar uzelf of naar uw contacten. Kan met keycord
gedragen worden om de hals of om de pols met de apart te bestellen
polsband. Draadloos bereik in en rond uw huis: 50 meter.

Specificaties:

- Type voeding: batterij CR2032.
- Aantal batterijen: 1.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Sensortype : drukknop sensor.
- Afmetingen: (B) 35 x (H) 10 x (D) 40 mm.
- Gewicht: 20 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: paperclip gat.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.
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artikelnr breedte hoogte diepte gewicht model (accu, batterij)

21000808 35 mm 40 mm 10 mm 20 gr CR2032

Thuislink

Sirene TP-W-008

Deze sirene jaagt inbrekers uit uw huis en wordt wakker bij brand met een
licht en geluid signaal van 95dB op 1 meter afstand. Plug deze sirene in
het stopcontact en koppel hem met de Thuislink centrale. De sirene heeft
licht effecten middels de rode leds aan de voorkant. De sirene heeft een
accu als backup, de sirene blijft tot 4 uur standby met 1 uur geluid en licht
effecten nadat deze uit het stopcontact is verwijderd. Draadloos bereik in
huis: 80 meter.

Specificaties:

- Type voeding: 230V stekker rechtstreeks in de wandcontactdoos.:
- Werkspanning: AC 110 ~ 240 V.
- Type Accu: ingebouwde 3.8 V/700 mAh - goed voor 4u standby en 1 uur
geluid.
- Afmetingen: Φ 80mm * 32mm (Plug niet inbegrepen).
- Gewicht: 122 gram.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: groen interne led.
- Lichteffect bij alarm: knipperende LEDS aan de voorzijde.
- Aantal geluidseffecten: één.
- Koppelen via: paperclip gat.
- Zigbee ZHA1.2, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning gewicht

21000809 80 mm 32 mm 230 V 122 gr
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Thuislink

Rookmelder optisch ST-630-DET & ZB-MODULE

ZigBee Rookmelder met vaste 3V Lithium batterij.

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van
een melder met optische sensorkamer en thermische detectie. De melder
is geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door
de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande
brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. Tevens is
deze nieuwste melder extra ter voorkoming van vals alarm "toast-proof",
zodat u ze kunt installeren in een ruimte die aan de keuken grenst en
waar eventuele kookdampen kunnen binnendringen.
ST-630-DET in combinatie met de ZB-Module is draadloos koppelbaar
met andere ZigBee producten zowel batterij gevoed als 230V. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle
en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote
testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van
alarm- en storingssignalen. Een geheel nieuwe en verbeterde universele
montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt
de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een
tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor ZigBee en THUISLINK.
- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.

- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van 2 lithium batterijen (3V) voor zowel voeding als draadloos
signaal.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning draadloos koppelbaar

21000810 131 mm 41 mm 3 V ja
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Thuislink

Hittemelder HT-630-EUT & ZB-MODULE

ZigBee Hittemelder met vaste 3V Lithium batterij.

De innovatieve Thermistek™ sensortechnologie controleert de
temperatuurverandering en meet continue de vooraf ingestelde
aanspreek-temperatuur, deze ligt tussen 56 °C - 64 °C. De hittemelder
biedt een betrouwbaar antwoord op snel ontwikkelende branden en is
ontwikkeld voor plaatsen waar een rookmelder niet de juiste optie is, met
name vochtige, stoffige en vuile ruimtes waaronder keuken, garage en
zolder.
HT-630-EUT in combinatie met de ZB-Module is draadloos koppelbaar
met andere ZigBee producten zowel batterij gevoed als 230V. Een geheel
nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle
en eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote
testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van
alarm- en storingssignalen. Een geheel nieuwe en verbeterde universele
montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage en beschikt
de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een
tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

Specificaties:

- Hittemelder geschikt voor ZigBee en THUISLINK.
- Een geavanceerde Thermistek™ sensortechnologie.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Voorzien van een Long Life lithium batterijen (3V) met een levensduur
van 10 jaar.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): lithium

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning draadloos koppelbaar

21000811 132 mm 60 mm 3 V ja
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Thuislink

Koolmonoxidemelder MM-CO-10X-INT & ZB-MODULE

ZigBee koolmonoxidemelder met vaste 3V Lithium batterij.

Voor een snelle waarschuwing bij koolmonoxide in de woning, het
onzichtbare gevaar.
MM-CO-10X-INT is in combinatie met de ZB-Module draadloos
koppelbaar met andere ZigBee producten zowel batterij gevoed
als 230V. De melder beschikt over een extra grote testknop voor
handmatige functietesten en een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.

Specificaties:

- Koolmonoxidemelder geschikt voor ZigBee en THUISLINK.
- Een geavanceerde Elektrochemische sensortechnologie.
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie, lege batterij
signaal 8 uur uitschakelen.
- Gecertificeerd : EN 50291:2010.
- Einde levensduur indicator.
- geïntegreerde schade bestendige montageplaat.

model (accu, batterij): CR2/3 8L (CR17335)
techniek (accu, batterij): Lithium

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte draadloos koppelbaar

21000812 114 mm 94 mm 39,5 mm ja
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Thuislink

Rookmelder optisch SM-F-1EU & ZB-MODULE

ZigBee Rookmelder netgevoed (230V).

De innovatieve Thermoptek technologie is de nieuwste combinatie
van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie.
De SM-F-1EU is voorzien van een lithium back-up batterij en schakelt
automatisch in na stroomuitval. De melder is geschikt voor het
detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante
temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk
sneller detecteren dan een standaard melder.
SM-F-1EU in combinatie met de ZB-Module is draadloos koppelbaar
met andere ZigBee producten zowel netgevoed als batterijgevoed.
Een verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en
eenvoudige montage en beschikt de melder over een extra grote testknop
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en
storingssignalen.

Specificaties:

- Rookmelder geschikt voor ZigBee en THUISLINK.
- Een geavanceerde Thermoptek technologie voor zowel detectie van
langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand
door constante temperatuurcontrole.
- Voorzien van Long Life lithium back-up batterij (3V).
- Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle
functies.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Uitschakelen van een storingssignaal / Sleep Easyfunctie (nieuwe
functie waarbij het lege batterijsignaal aan het einde van de levensduur,
gedurende 8 uur kan worden uitgeschakeld).
- Beveiligd tegen vandalisme en diefstal.

  
  
  
  

 

artikelnr diameter hoogte spanning techniek (back-up
batterij)

draadloos
koppelbaar

21000813 141.5 mm 43 mm 230 V lithium ja

Thuislink

Adapter rookmelder TP-W-MP6

Thuislink adapter

Speciaal ontworpen om bestaande BRK en FIRST ALERT rookmelders
type SA410 en SA700 te vervangen voor de nieuwe ST-620, ST-622
en (W)ST-630 rookmelder van FireAngel.Dit kan door de bestaande
BRK / First Alert basisplaat (vaak vastgekit) te laten zitten en de Thuislink
adapter met de FireAngel melder er overheen te draaien. Ideaal voor de
rookmelder vervangingsmarkt.
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artikelnr diameter hoogte

21000820 116 mm 15 mm
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Kooldioxidemelders

Thuislink

Kooldioxide melder PTH-5

Met de Thuislink PTH-5 compacte maar uiterst betrouwbare CO2-
Meter kunt u de luchtkwaliteit controleren. Geschikt voor alle
locaties waar mensen wonen, werken, leren of verblijven. Bij te
hoge CO2 (koolstofdioxide) waardes kan men last krijgen van
concentratieproblemen, hoofdpijn en vermoeidheid. De PTH-5 CO2-meter
geeft in het display duidelijk de CO2 waarde in PPM (parts per million)
aan en daardoor kunt u de juiste maatregelen nemen (ventileren) als
het niveau te hoog wordt(boven 1500ppm). Naast de CO2-meetfunctie
heeft deze meter ook sensoren voor het meten van de temperatuur en
luchtvochtigheid. Dat laatste is ook van belang voor de gezondheid.
Een te hoge luchtvochtigheid vergroot de kans op schimmels, huid- en
longaandoeningen. Door het compacte design kan deze CO2-meter
vrijwel overal geplaatst worden. Zet deze op het bureau of hang de meter
aan de muur. Dankzij de ingebouwde back-up accu kan de meter ook
ruim 24 uur functioneren zonder dat hij is aangesloten op spanning. De
PTH-5 heeft een meetbereik van 400 PPM tot 5000 PPM. De PTH-5 is
uitgerust met slimme software die ervoor zorgt dat het apparaat zichzelf
blijft kalibreren zodat nauwkeurige metingen mogelijk blijven over de
jaren. Voor een optimale werking dient de ruimte waar het apparaat staat
ten minste een keer per week goed doorgelucht te worden.

specificaties:

- Klein van formaat, kan gemakkelijk worden vervoerd en overal geplaatst
worden.
- Meetopties: CO2 , Luchtvochtigheid en temperatuur.
- Duidelijke weergave van de gemeten waarden.
- Handige stoplichtaanduiding.
- Metingen door middel van NDIR sensor, meet samenstelling van
gassen.
- Automatische kalibratie, regelt de gevoeligheid en nauwkeurigheid
automatisch. Meetbereik CO2: 400 tot 5000 PPM / Nauwkeurigheid: +/-
50PPM.
- Meetbereik temperatuur: -10°C tot 40°C / Nauwkeurigheid: ±1°C.
- Meetbereik vochtigheid: 20% tot 80% RH (±5%RH) / Nauwkeurigheid:
±5%RH.
- Stroomvoorziening: USB 5Vdc 1A.
- Ingebouwde accu voor metingen op plekken zonder netstroom en
batterij back-up.
- Accu: 2400 mAh voor 24 uur autonome werking.
- Afmetingen: 8.3 x 8.3 x 3.2 cm (L x H x D).
- Kleur Zwart.
- Gewicht 192 gram.

model (accu, batterij): 18650
techniek (accu, batterij): lithium
garantie: 2jaar (inclusief batterij)
techniek (accu, batterij) 2: lithium
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artikelnr kleur diameter hoogte spanning capaciteit

21000090 zwart 83 mm 32 mm 3,7 V 2400 mAh

Smarthome

FireAngel

Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders

- WG1-EUT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- FireAngel Connected App
- Optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding draadloos
koppelbaar

21000900 125 mm 125 mm 31 mm 230 V 5V DC, 1.5A ja
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FireAngel

Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT & HT-630-EUT
& W2-Module

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een hittemelder

- WG1-EUT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder (3 stuks).
- HT-630-EUT & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- Optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding draadloos
koppelbaar

21000901 125 mm 125 mm 31 mm 230 V 5V DC, 1.5A ja
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FireAngel

Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT & NM-
CO-10X-INT & W2-Module

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een
koolmonoxidemelder

- WG1-EUT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- NM-CO-10X-INT CO-melder & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- Optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding draadloos
koppelbaar

21000902 125 mm 125 mm 31 mm 230 V 5V DC, 1.5A ja
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FireAngel

Smarthome set WG1-EUT & WST-630-BNLT& NM-CO-10X-
INT & HT-630-EUT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een
koolmonoxidemelder & een Hittemelder

- WG1-EUT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- HT-630-EUT & W2-Module.
- NM-CO-10X-INT CO-melder & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- Optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding draadloos
koppelbaar

21000903 125 mm 125 mm 31 mm 230 V 5V DC, 1.5A ja
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FireAngel

Smarthome set WG-2-INT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een
koolmonoxidemelder

- WG-2-INT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- NM-CO-10X-INT CO-melder & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-2-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

draadloos koppelbaar: ja
garantie: 2 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding

21000259 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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FireAngel

Smarthome set WG-2-INT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een
koolmonoxidemelder & een Hittemelder

- WG-2-INT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- HT-630-EUT & W2-Module.
- NM-CO-10X-INT CO-melder & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- Optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-2-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

draadloos koppelbaar: ja
garantie: 2 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding

21000260 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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FireAngel

Smarthome set WG-2-INT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders

- WG-2-INT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 2 stuks.
- FireAngel Connected App
- Optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-2-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

draadloos koppelbaar: ja
garantie: 2 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding

21000256 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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FireAngel

Smarthome set WG-2-INT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders

- WG-2-INT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder, 3 stuks.
- FireAngel Connected App
- Optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-2-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

draadloos koppelbaar: ja
garantie: 2 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding

21000257 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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FireAngel

Smarthome set WG-2-INT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Gateway & drie rookmelders & een hittemelder

- WG-2-INT Gateway.
- WST-630-BNLT rookmelder (3 stuks).
- HT-630-EUT & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- Optioneel Thuislink gateway service

Met de FireAngel WG-2-Gateway kunnen rook-, hitte-,
koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-
Safe 2, niet alleen (draadloos) verbinding maken met elkaar maar ook
met het internet. De diagnostische informatie die in een individueel Wi-
Safe2-apparaat bewaard, wordt realtime naar een gepersonaliseerd cloud
based dashboard verstuurd. De Installaties, alarmmeldingen, storingen,
en diagnostische gegevens worden persoonlijk beheerd in de handige
FireAngel Connected App en geeft aan welke acties vereist zijn. Met
deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren,
zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing, niet alleen voor
in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar
controle en beheer wenselijk is.

draadloos koppelbaar: ja
garantie: 2 jaar

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding

21000258 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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Hekatron

Smarthome set Genius Port & Plus X-INT & RM Standard X-
INT

Hekatron GENIUS: Gateway & twee rookmelders

- Genius Port.
- GENIUS Plus X rookmelder, 2 stuks.
- Radio Module Standard X
- Genius Control App.

Met de Hekatron Genius Port Gateway kunnen rookmelders die
gebruikmaken van Radio module Standard X, niet alleen (draadloos)
verbinding maken met elkaar maar ook met het internet. De Installaties,
alarmmeldingen, storingen, en diagnostische gegevens worden
persoonlijk beheerd in de handige Hekatron Genius Cointrol App en
geeft aan welke acties vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om
meldingen door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer.
Een efficiënte oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor
bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk
is.

Conformiteit: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
aantal rookmelders: 2

  
  
  
  

 

artikelnr lengte breedte diepte Spanning adapter voeding

21000506 160 mm 130 mm 25 mm 230V 5 V
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Hekatron

Smarthome set Genius Port & Plus X-INT & RM Standard X-
INT

Hekatron GENIUS: Gateway & drie rookmelders

- Genius Port.
- GENIUS Plus X rookmelder, 3 stuks.
- Radio Module Standard X
- Genius Control App.

Met de Hekatron Genius Port Gateway kunnen rookmelders die
gebruikmaken van Radio module Standard X, niet alleen (draadloos)
verbinding maken met elkaar maar ook met het internet. De Installaties,
alarmmeldingen, storingen, en diagnostische gegevens worden
persoonlijk beheerd in de handige Hekatron Genius Cointrol App en
geeft aan welke acties vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om
meldingen door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer.
Een efficiënte oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor
bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk
is.

Conformiteit: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
aantal rookmelders: 3

  
  
  
  

 

artikelnr lengte breedte diepte Spanning adapter voeding

21000507 160 mm 130 mm 25 mm 230V 5 V
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Hekatron

Smarthome set Genius Port & Plus X-INT & RM Pro X-INT

Hekatron GENIUS: Gateway & twee rookmelders

- Genius Port.
- GENIUS Plus X rookmelder, 2 stuks.
- Radio Module Pro X
- Genius Pro App.

Met de Hekatron Genius Port Gateway kunnen rookmelders die
gebruikmaken van Radio module Pro X, niet alleen (draadloos)
verbinding maken met elkaar maar ook met het internet. De Installaties,
alarmmeldingen, storingen, en diagnostische gegevens worden
persoonlijk beheerd in de handige Hekatron Genius Pro App en geeft aan
welke acties vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen
door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte
oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s
en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is.

Rookmelder GENIUS Plus-X-INT

De slimme rookmelder Genius Plus X voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. De nieuwe Genius Plus X Edition is verder ontwikkeld
met de ervaring van 10 jaar Genius. De energiebeheer is volledig
heroverwogen en zo consequent mogelijk aangepast aan de snel
veranderende behoeften van de klant en de externe invloeden. De
capaciteit is hierbij aanzienlijk vergroot. Verdere optimalisaties betreffen
gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Alle Genius
Plus en Plus X Edition detectoren kunnen comfortabel via de smartphone
worden uitgelezen en dragen het VdS/Q testzegel.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert),
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- 5 jaar garantie

Radio module Pro X

Radio module voor draadloze koppeling met meerdere Genius Plus X
rookmelders, Genius port gateway en Genius HAT druknopmelder voor
een zo vroeg mogelijke alarmmelding. De RM Pro X-INT maakt zone
alarmering mogelijk (clustering), bijvoorbeeld alarmering in de vluchtroute
(trappenhuis) wel of niet apart van de verblijfsruimtes (appartement) op
een gateway.

Conformiteit: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
aantal rookmelders: 2
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artikelnr lengte breedte diepte Spanning adapter voeding

21000514 160 mm 130 mm 25 mm 230V 5 V
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Hekatron

Smarthome set Genius Port & Plus X-INT & RM Pro X-INT

Hekatron GENIUS: Gateway & drie rookmelders

- Genius Port.
- GENIUS Plus X rookmelder, 3 stuks.
- Radio Module Pro X
- Genius Pro App.

Met de Hekatron Genius Port Gateway kunnen rookmelders die
gebruikmaken van Radio module Pro X, niet alleen (draadloos)
verbinding maken met elkaar maar ook met het internet. De Installaties,
alarmmeldingen, storingen, en diagnostische gegevens worden
persoonlijk beheerd in de handige Hekatron Genius Pro App en geeft aan
welke acties vereist zijn. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen
door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte
oplossing, niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s
en studentenhuizen waar controle en beheer wenselijk is.

Rookmelder GENIUS Plus-X-INT

De slimme rookmelder Genius Plus X voor bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. De nieuwe Genius Plus X Edition is verder ontwikkeld
met de ervaring van 10 jaar Genius. De energiebeheer is volledig
heroverwogen en zo consequent mogelijk aangepast aan de snel
veranderende behoeften van de klant en de externe invloeden. De
capaciteit is hierbij aanzienlijk vergroot. Verdere optimalisaties betreffen
gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Alle Genius
Plus en Plus X Edition detectoren kunnen comfortabel via de smartphone
worden uitgelezen en dragen het VdS/Q testzegel.

Specificaties:

- Meervoudig testwinnaar bij consumentenorganisaties
- De nieuwste ontwikkeling op gebied van batterij- en energiebeheer
- Geoptimaliseerde alarmfrequentie voor jong en oud
- Sensor en batterij levensduur van 10 jaar
- Smartsonic, Diagnostiek met smartphone
- Geschikt voor slaapkamers (geen LED die 's nachts knippert),
- Inclusief bevestigingstape voor snelle installatie zonder gereedschap
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- 5 jaar garantie

Radio module Pro X

Radio module voor draadloze koppeling met meerdere Genius Plus X
rookmelders, Genius port gateway en Genius HAT druknopmelder voor
een zo vroeg mogelijke alarmmelding. De RM Pro X-INT maakt zone
alarmering mogelijk (clustering), bijvoorbeeld alarmering in de vluchtroute
(trappenhuis) wel of niet apart van de verblijfsruimtes (appartement) op
een gateway.

Conformiteit: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
aantal rookmelders: 3
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artikelnr lengte breedte diepte Spanning adapter voeding

21000515 160 mm 130 mm 25 mm 230V 5 V

FireAngel

Gateway WG1-EUT

Met de FireAngel WG-1-EUT Gateway koppelt uw Fireangel Wi-Safe
producten via internet met een app om eenvoudig vanaf een telefoon of
tablet de status van uw melders controleren en een melding te ontvangen
zodra de melders worden geactiveerd door bijvoorbeeld rook, hitte of
koolmonoxide. In ieder Wi-safe 2 netwerk kan de WG-1-EUT worden
aangesloten. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door
te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte
oplossing voor locaties waar een brandmeldcentrale is verwijderd of niet
meer verplicht is. Een veilige oplossing, niet alleen voor in de woning,
maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen.

breedte: 125 mm
hoogte: 125 mm
diepte: 31 mm

  
  
  
  

 

artikelnr spanning adapter voeding garantie

21000205 230 V 5V DC, 1.5A 2 jaar
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FireAngel

Gateway WG-2-INT

FireAngel Wg-2-INT Gateway – Smart Home

De nieuwste FireAngel WG-2-INT Gateway koppelt FireAngel Wi-
Safe 2 producten met de FireAngel Connect App om eenvoudig naast
de installatie vanaf een telefoon of tablet de status van uw melders
controleren en alarmering te ontvangen (pushberichten), zodra de
melders worden geactiveerd door rook, hitte of koolmonoxide. In ieder
Wi-safe 2 netwerk kan de WG-2-INT worden aangesloten op het internet
via modem of router. Met deze gateway wordt het mogelijk om meldingen
door te geven aan familie, buren, mantelzorgers of zorgverleners via
de App of per mail. Een efficiënte oplossing voor locaties waar een
brandmeldcentrale is verwijderd of niet meer verplicht is. Een slimme
oplossing, niet alleen voor in een standaard woning maar ook voor
bedrijven, VvE’s en studentenhuizen waar naast alarmering, beheer en
onderhoud van de grotere netwerken noodzakelijk is om de werking en
een stukje veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Specificaties:

- Pushbericht en email bij alarm en storing

- Notificaties alarm of storing apart in te stellen
- Benaming en locaties instellen van iedere melder in het netwerk
- FireAngel Connected App voor Android en iPhone
- Geschikt voor alle FireAngel Wi-Safe2 producten
- Inclusief adapter en ethernet kabel
- De FireAngel Gateway sluit je met de meegeleverde ethernet kabel
rechtsreeks op je modem/router
- Geadviseerd bij installaties van grote netwerken met name voor beheer
en onderhoud.
- WG-2-INT = FP1000W2-R

  
  
  
  

 

artikelnr breedte hoogte diepte spanning adapter voeding garantie

21000255 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A 2 jaar
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Hekatron

Gateway Genius Port

Met de nieuwe Genius Port van Hekatron kunnen Genius radionetwerken
eenvoudig en snel worden uitgebreid. Dankzij de Genius Port en de gratis
Genius Control App ontvangt u nu direct informatie in geval van nood.
Zo kunt u snel reageren, mensen uit de gevarenzone evacueren of de
brandweer waarschuwen. Status- en storingsmeldingen kunnen ook
worden doorgestuurd naar onderhoudsbedrijven of dienstverleners voor
diagnose op afstand.

Onmiddellijke doorsturing van alarm- en statusberichten naar mobiele
eindapparaten.
Te gebruiken met draadloze Genius Plus X en Genius Hx rookmelders en
de draadloze Genius handset.
Eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie via de Control App.
Kan worden aangesloten op het digitalStrom Smart Home System
Dempt alle detectoren die de brand niet hebben gedetecteerd, ook op
afstand.
WLAN/LAN- en Bluetooth-interfaces voor configuratiedoeleinden.
Geschiedenisfunctie voor het bekijken van gebeurtenissen uit het
verleden van het Genius-radionetwerk.

Conformiteit: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)

  
  
  
  

 

artikelnr hoogte breedte Spanning diepte adapter voeding

21000605 160 mm 130 mm 230V 360 g 5 V

Riolering stifons

Airfit

Sifon

PP-Riool Manchet Sifon,
met universele aansluiting Ø50 mm, Ø100 mm, Ø110 en Ø125 mm,
vervaardigd uit pp kunststof, Euro brandklasse B1: moeilijk ontvlambaar,
installatie tijd Ca. 30 Sec

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter aansluitdiameter 2 aansluitdiameter 3 materiaal kleur

20050125 50 mm 110 mm 125 mm kunststof pvc wit
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Binnenriolering hulpstukken

Airfit

Overgangsstuk

PP-Riool Manchet Veloopstukken:
Verloopstukken die door hun gepattenteerd ontwerp en manier van
montage, de installatie tijd verkorten
Vervaardigd uit pp Kunststof, euro brandklasse B1: moeilijk ontvlambaar,
voor HT-buis en KG-buis.

kleur: grijs
materiaal: kunststof pvc
verloop: concentrisch

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter aansluitdiameter 2

20100050 100 mm 50 mm
20110050 110 mm 50 mm
20110075 110 mm 75 mm
20110090 110 mm 90 mm
20160050 160 mm 50 mm
20160110 160 mm 110 mm

Airfit

Overgangsstuk

PP-Riool Manchet Veloopstukken:
Verloopstukken die door hun gepattenteerd ontwerp en manier van
montage, de installatie tijd verkorten
Vervaardigd uit pp Kunststof, euro brandklasse B1: moeilijk ontvlambaar,
voor HT-buis en KG-buis.

materiaal: kunststof pvc
aansluitdiameter 2: 50 mm
verloop: concentrisch

  
  
  
  

 

artikelnr aansluitdiameter kleur

20075050 75 mm grijs
20108050 108 mm blauw
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Airfit

Verbindingsstuk

PP-Riool Manchet verbindingsstuk, concentrisch,
vervaardigd uit pp kunststof, Euro-brandklasse B1: moeilijk ontvlambaar,
voor HT-buis en KG-buis

  
  
  
  

 
artikelnr aansluitdiameter aansluitdiameter 2 verloop materiaal kleur

20110110 110 mm 110 mm centrisch kunststof pvc grijs
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