
Veiligheid eerst !

01 Beschikbaar in 2 versies :     
Rookmelder en rook- en hittemelder.    
Levensduur van 10 jaar, niet-vervangbare lithiumbatterij.

02 Koppeling aan het RF-netwerk tot max. 40 sensoren  
door één druk op de knop.

03 Repeater-functie.

04 Permanente aanpassing van de gevoeligheid van de 
melder na verloop van tijd.

05 Eenvoudige alarmuitschakeling met eender welke  
IR-afstandsbediening.

06 Testknop op de detector en handmatige activering van 
het alarm.

07 Nachtrust-functie om foutmeldingen te vertragen.

08 Gecertificeerd volgens de norm : EN 14604

Treatment of the signal controlled by the microprocessor
Een ingebouwde processor past om de 10 seconden de 
detectiegevoeligheid aan het huidige vervuilingsniveau aan en 
controleert de correcte werking van alle componenten.

Grote detectiezone
De detectiezone van de Hager-melders is 50 m² met een 
diameter van 8 meter.

Sterk akoestisch signaal
Bij brand, signaal van 85 dB (op een afstand van 3 meter).

Alarm-LED
Naast het akoestische hoofdalarm, knippert er bij alarm een 
rode LED.

Beveiliging anti-demontage en anti-diefstal
Na de activering is het openen en demonteren van het toestel 
enkel mogelijk met behulp van gereedschap, wat de beveiliging 
in publieke gebouwen verhoogt.

Niet alle rookmelders zijn dezelfde ...
Op goedkope apparaten neemt de 
gevoeligheid van de activering na verloop 
van tijd af, bijvoorbeeld onder invloed 
van stof. De gevolgen : een kortere 
levensduur en veel valse alarmen.   
Om dit te voorkomen, zijn de rookmelders 
van Hager uitgerust met een unieke 
technologie tegen externe storingen die 
een maximale veiligheid voor uw klanten 
garanderen.

Rook- en 
warmtemelders



TG550A

TG551A

RXA05X

Rookmelders

Karakteristieken:
- beschikbaar in 2 versies: rookmelder en rook- en hittemelder
- voeding : 2 x 3V verzegelde lithiumbatterij, niet vervangbaar
- levensduur : 10 jaar
- radioverbinding : max. 40 detectoren
- afmetingen (d x h) : 116 x 49 mm 
- gebruik : binnen, IP22
- gemiddelde dekking : 50 m²
- werkingstemperatuur : -10 °C tot +65 °C 
- opslagtemperatuur : -10 °C tot +65 °C
- conform de norm EN14604

De optische rookmelder is uitgerust met een unieke technologie tegen externe 
storingen (stof, ...) die een permanente aanpassing van de gevoeligheid van de  
detector in de tijd mogelijk maakt. Hij kan als een afzonderlijk apparaat in een 
RF-netwerk tot maximaal 40 detectoren worden gemonteerd. Netwerken gebeurt 
zonder gereedschap door een druk op de knop.

De optische rook- en warmtemelder is uitgerust met een dubbele optische en 
thermische technologie.
Warmtedetectie wordt, naast optische detectie, geactiveerd wanneer de omgevings-
temperatuur abnormaal stijgt of wanneer de omgevingstemperatuur een waarde  
tussen 54 en 70 °C bereikt.

De aansluitsokkel maakt de aansturing van verlichting, of elke andere toepassing 
mogelijk die kan worden bestuurd door middel van een potentiaalvrij wisselcontact.

Optische rookmelder TG550A 
Batterij 10 jaar, niet vervangbaar

Optische rook- en warmtemelder TG551A
Batterij 10 jaar, niet vervangbaar

Relaissokkel voor TG55xA RXA05X
Voor het schakelen van signaleringsapparatuur 
of externe schakelingen
Wisselcontact 
Onderbrekingsvermogen (resistieve belasting) : 2 A
Maximale kabelsectie : 1,5 mm²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen


