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Maak uw woning veiliger met

- veiligheid voor u en uw gezin

De veiligheid van u en uw gezin is het allerbelangrijkste!
Daarom zijn rookmelders verplicht gesteld in het bouwbesluit.
De meest toegepaste rookmelders hebben, naast de verplichte 230V voeding, een
alkaline batterij back-up. Deze alkaline batterijen hebben als nadeel dat ze
gemiddeld 2 jaar meegaan. Daarna begint de rookmelder (meestal ‘s nachts!) te
piepen en moet de batterij vervangen worden. De praktijk leert dat dit vaak niet
gebeurt waarna de rookmelder gedemonteerd wordt om van het gepiep af te zijn
met alle veiligheidsgevolgen van dien!
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Brandveiligheid van
gebouwen - rookmelders
voor woonfuncties

Standaard
10 jaar levensduur.....
....uw 230V rookmelders omdat deze geen alkaline maar een (niet vervangbare) lithium batterij als
back-up hebben. Als extra beveiliging is in dit pakket een koolmonoxide (CO) melder opgenomen.
Ook deze melder is voorzien van een (niet vervangbare) lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.

Alle FireAngel optische
rookmelders 230V
met lithium batterij back-up
FireAngel
koolmonoxidemelder

Een koolmon
koolmonoxidemelder: “VALS ALARM” bestaat niet

Het aantal doden en g
gewonden door koolmonoxide-vergiftiging blijft hoog en is de afgelopen 5 jaar zelfs
toegenomen. De voornaamste oorzaken zijn onvoldoende onderhoud en controle op apparaten die
koolmonoxide kunnen veroorzaken, geen ventilatie en beter geïsoleerde huizen.
koolmon
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Daarom
is het zo belangrijk om naast een rookmelder ook een koolmonoxidemelder in huis te hebben die
een alarm geeft, zodra de concentratie koolmonoxide een aaneengesloten periode (tijd) te hoog is.

- eenvoudig en draadloos

Koppelbaar
Comfortabel, draadloos en meer.....
.....met de draadloze communicatie techniek Wi-Safe 2™ en een locatieschakelaar.
De basis van dit pakket wordt gevormd, net als het standaard pakket, door melders
voorzien van (niet vervangbare) een lithium batterij back-up met een levenduur van
10 jaar
In dit netwerk wordt één van de rookmelders voorzien van de Wi-Safe 2™ module,
hiermee maakt u uw systeem geschikt voor het gebruik van de locatieschakelaar
en kunt u eenvoudig een rook-, hitte-, koolmonoxidemelder of accessoires aan het
systeem toevoegen zonder hak- of breekwerk.

FireAngel Wi-Safe 2™
optische rookmelder 230V
met lithium batterij back-up
Alle overige FireAngel
optische rookmelders 230V
met lithium batterij back-up
FireAngel Wi-Safe 2™
koolmonoxidemelder
FireAngel Wi-Safe 2™
locatieschakelaar

t Testfunctie
draadloos testen van alle gekoppelde melders
t Locatiefunctie
zet alle melders op pauze behalve de melder die de rook,
hitte of koolmonoxide heeft gedetecteerd
t Pauze functie
zet alle rook- en hittemelders op pauze
(pauzeren van koolmonoxide melding is niet mogelijk)

FireAngel
reAngel rrookmelder met
Wi-Safe 2™ module

FireAngel koolmonoxidemelder
met Wi-Safe 2™ module

FireAngel locatieschakelaar
Wi-Safe
ffe 2™

- uitbereidingen

....uw detectiesysteem uitbreiden met een batterijgevoede rookmelder.
Creëer snel en eenvoudig extra veiligheid in de kinderkamers en
slaapkamers, bij renovatie of uitbouw, zonder hak- of breekwerk, met
deze vrij te plaatsen Wi-Safe 2™ batterijgevoede rookmelder.

Mis nooit meer een alarm!
Hoe meer hoe beter,
extra signalen wanneer uw rookmelder afgaat!
gaat!
Lage Frequentie Sirene
De Low frequency sounder (LFS) is speciaal ontworpen om in geval
van brand aanvullende bescherming te bieden op standaard rookmelders. Uit onderzoek blijkt, dat personen met een hoog risico,
zoals kinderen, mensen met matig of ernstig gehoorverlies, ouderen
en mensen die onder invloed zijn van alcohol, eerder wakker worden
van een signaal met een lage frequentie dan van een reguliere
rookmelder.

Flitslicht met trilpad
Naast het hoorbare geluid van de rook-, hitte-, of koolmonoxidemelder
wordt de strobe en vibrating pad (SVP) ingeschakeld om doven of
slechthorende mensen te alarmeren. Het flitslicht (strobe) biedt een
zichtbare waarschuwing, terwijl de trilpad (vibrating pad) is ontworpen om onder een kussen of matras gelegd te worden om zo
personen te wekken bij een afgaand alarm.

- slimme technologie

Modules
Maakt rook-, hitte- en CO-melders nog slimmer.....
Alarmmeldingen worden draadloos doorgegeven naar de controller
van een Smart Home of Connected Home oplossing.
Voeg een Z-WAVE of Zigbee 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
De RF modules bieden verschillende nieuwe mogelijkheden:
Draadloos koppelbaar met andere
‘slimme’ apparatuur.
Ondersteunt open communicatie.
Eenvoudige monitoring op afstand
via website, cloudopslag of app.
Extra service en zorg door verbinding
tussen product en eindgebruiker.
Bevordering brandveiligheid en
leefcomfort.

Z-WAVE

Zigbee

Wi-Safe 2™

- online
....uw detectiesysteem uitbreiden met online mogelijkheden
Creëer nog meer veiligheid met de Wi-Safe 2™ gateway

Uw eigen brandmeldinstallatie (BMI)!

alle meldingen in de cloud!

De Gateway
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.
Distributeur / Serviceprovider

Voor de installatie van een gateway neemt u contact op met een
Prefeerd FireAngel Wi-Safe 2 Specialist of Certified installateur. De
Gateway is een Cloud based oplossing: uw installateur krijgt inzicht
in de status van uw installatie waardoor onderhoud alleen uitgevoerd
wordt als dit echt nodig is.
Bel ons als u een Certified installateur voor de Gateway nodig heeft.
Wij helpen u graag.
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