
SW1-EUT
Product 230VAC  rookmelder met back-up batterij

Technologie Optisch

Volume minimaal 85db / 3 meter  

Batterij type 9V PP3- 9V blokbatterij 

Voeding VAC 220-240V/50Hz,

Installatie Plafond 
Bedrijfstemperatuur 5°C (tot 38°C 
Luchtvochtigheid 10% tot 85% RV zonder condensatie 
Opslag 5°C to 38°C 

Opslagvochtigheid 10% tot 85% RV zonder condesatie
Garantie 5 jaar, niet op de back-up batterij

Gecertificeerd EN14604:2005 /AC:2008‒ CE18

Afmetingen diameter/hoogte 124x 38mm
Afmeting montageplaat 125mm x 6mm
Gewicht incl batterij 130g

Gewicht zonder batterij  105g
Verpakking /afmeting Karton /130x130x50mm
Gewicht verpakking 15g

Verpakt per  (CSV) 10
Afmeting omdoos 290x290x160mm
Gewicht omdoos 3080g
EAN 0816317004798
EAN omdoos 10816317004795

  

Sensor type Optische sensor
Batterij type 9VDC vervangbare back up-batterij 

De SW1-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V lichtnet. De melder is voorzien 
van een 9 volt alkaline back-up batterij en bekabeld koppelbaar met maximaal 12 rook- en hittemelders.Bij een 
stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door gebruik te maken van de 9V alkaline 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 branden.  

Specificatie

• De SW1-EUT kan gekoppeld worden met andere rook- of hittemelders,
tot een maximum van 12 stuks.
• EN14604:2005 /AC:2008‒ CE18
• 230 volt ‒ lichtnet aansluiting
• AC 220-240V/50Hz,
• 9VDC alkaline back-up batterij (ingesloten)
• Test-, en pauzeknop
• Waarschuwing voor lage batterijspanning
• Optisch meetprincipe ‒ zeer gevoelig voor een smeulende en langzaam
ontwikkelende brand.
• 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- of hittemelders
• 5 jaar garantie, niet op de vervangbare back-up.

rookmelder kan geïnstalleerd worden zoals vastgelegd in de NEN 2555:2008 en het Bouwbesluit 2012 en voldoet aan alle producteisen NEN 
2555:2008 en EN14604:2005.  Lees voor het installeren al�jd eerst de handleiding van de rookmelder. Voor het aansluiten op 230VAC verwijst de 
NEN2555 naar de aanwijzingen van de producent.   

Opties opbouw dmv opbouwsokkel BW-PF-T

draadloos koppelen dmv sokkel RF-BW-T

Premium quality by 

500.SW1-EUT 230V Optische rookmelder


