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Rookmelder, batterijgevoed

Alkalinebatterij met een levens-
duur van ongeveer 4 jaar.

Het is mogelijk een Ultralife 
lithiumbatterij te gebruiken die 
ongeveer 10 jaar kan meegaan..

Voeding: blokbatterij
9 V-alkaline (meegeleverd)

kleur: wit

kleur: zilver

Rookmelder, 230 V ~

Alkaline-backupbatterij meegele-
verd met een levensduur van
meer dan 10 jaar
(er mag geen lithiumbatterij 
worden gebruikt).

Voeding: 230 V ~ met 9 V alkali-
ne-blokbatterij als backupbeveili-
ging (meegeleverd)

kleur: wit

kleur: zilver

RF-rookmelder, batterijgevoed

Kan worden geïntegreerd in
tebis-installaties

Voeding: 9 V alkaline-blokbatterij
(meegeleverd)

kleur: wit

kleur: zilver

RF-rookmelder, 230 V ~

Alkaline-backupbatterij meegele-
verd met een levensduur van
meer dan 10 jaar
(er mag geen lithiumbatterij 
worden gebruikt).

Kan worden geïntegreerd in
tebis-installaties

Voeding: 230 V ~ met 9 V alkali-
ne-blokbatterij als backupbeveili-
ging (meegeleverd)

kleur: wit

kleur: zilver

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Rookmelders

Uw voordelen:
• Signaalverwerkingstechniek

met automatische zelftest elke
10 seconden

• Permanent wit licht bij alarm
als extra optisch signaal

• Autonome werking: rooksensor en 
-melder werken autonoom vol-
gens het optische strooilicht-
procédé

• Akoestisch signaal bij lege bat-
terij of vervuiling met automa-
tische wegdrukfunctie bij duis-
ternis in de ruimte. Een inge-
bouwde fotocel vertraagt de
melding met 12 uur: de nach-
trust wordt niet gestoord door
geluidssignaal

• Rode led voor signalering van
de rookdetectie

Een ingebouwde microprocessor 
zorgt voor continue aanpassing
van de detectiegevoeligheid aan
de wisselende omgevingsom-
standigheden.
Voordelen: een hoge levensduur 
en een permanent betrouwbare
werking (minstens tien jaar) eve-
nals een minimale kans op vals
alarm.

De modellen TG 501, TG 510 en
TG 511 kunnen onderling com-
municeren.
Zie technische gids voor de 
verschillende mogelijke combina-
ties.

• Beschermkap voorkomt vervui-
ling b. v. bij montage- of schil-
derwerken

• Mogelijkheid tot tijdelijke de-
activering (15 min.)

• Flexibel: individuele of gekop-
pelde montage (max. 40 stucks
met bedrade producten)

• Robuust: groot temperatuurbe-
reik van -10 °C tot +55 °C

• Diefstalbeveiliging : beveiliging
tegen demontage : voor kanto-
ren, scholen of huurwoningen 

• Naar keuze: batterijvoeding 
(9 V) of netvoeding (230 V) met
backupbatterij 9 V.

Conform de norm:
DIN EN 14604

� voor technische karakter-
istieken, zie pagina T10.16
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Geschikt voor uitvoeringen met batterijvoeding en netvoeding

Oplossing die de bedrade en draadloze techniek combineert  

Geschikt voor uitvoeringen met batterijvoeding en netvoeding

Oplossing die de bedrade en draadloze techniek combineert met 
activering van actie via tebis

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Rookmelders

Belangrijkste kenmerken

- waarschuwingssignaal bij lege batterij
- detectietype : optische rookmelder
- detectieoppervlakte : 50 m2

- mogelijkheid om meer dan 40 bedrade toestellen met elkaar te koppelen
- testknop
- externe rode led die brandt bij rookdetectie
- witte led die brandt bij alarm (oriëntatieled)
- groene led in de uitvoering 230V om aan te duiden dat er netspanning   

aanwezig is
- onmogelijk het deksel van de melder te sluiten als er geen batterij aanwezig is
- alarmniveau : 85 dB op 3 m
- bedrijfstemperatuur : -10°C tot 55°C
- opslagtemperatuur : -10°C tot 60°C
- max. kabeldoorsnede : 1,5 mm2

- gewicht : 210 g
- IP 32
- afmetingen : 125 mm x 48 mm
- levensduur :

Installatievoorbeelden

In onderstaande schema’s hebben wij de volgende legende gebruikt :

Batterijtype Levensduur

Batterijgevoede producten 9 V-alkalinebatterij of lithiumbatterij 4 jaar met alkalinebatterij of 
10 jaar met  lithiumbatterij

Producten 230 V ~ 9 V-alkalinebatterij (geen lithiumbatterij) Meer dan 10 jaar

Oplossing voor nieuwbouw

Onderlinge koppeling via bedrading

Oplossing voor renovatie

Draadloze onderlinge koppeling

Onderlinge koppeling via bedrading Onderlinge koppeling via bedrading

Draadloze onderlinge
koppeling

Activering van
scenario tebis
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Standaard rookmelder

RF-rookmelder
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