Wilt u ook graag de totale
controle over de situatie in
geval van brand?

Met deze unieke driepolige
nood-handmelders die u aan
kunt sluiten op toegangscontrolesystemen weet u het
precies!

Normaal gesproken merkt u
dat er brand is door het
alarmsysteem.

U kunt exact zien op welke
plaats in uw bedrijf iemand de
nood-handmelder, en
daarmee het systeem, heeft
geactiveerd.

Maar waar en door wie is
het alarmsysteem
geactiveerd?

Deze nood-handmelders
worden aanbevolen door de
brandweer, u komt dus
moeiteloos uw periodieke
brandveiligheidscontrole door!

Uniek in Nederland!
Aanbevolen door de brandweer

Groene nood-handmelder met breekglas geschikt voor op– of inbouwmontage met opschrift
’nooddeur-ontgrendeling’’, vereist voor alle nooduitgangen waar toegangsbeheer-sloten geïnstalleerd zijn.
Driepolig herbruikbaar breekglas
Wanneer het breekglas ingedrukt wordt activeert het de
detectieschakelaar zodat het deurslot en/of de kleefmagneet ontgrendeld wordt.
Bij deze melder zit een speciale testsleutel die het venster
weer terug op zijn plaats zet en daarmee dus de detectieschakelaar reset.
De driepolige nood-handmelder onderbreekt beide lijnen
van stroomtoevoer van elektrische sloten en/of kleefmagneten en maakt deze spanningsloos. Het is ook mogelijk
de stand van de schakelaar te controleren via toegangscontrole- en alarmsystemen. Aanbevolen door de brandweer.
Snellere montage door schroef– en opschuifconnectors.
Een optionele beschermkap met scharnier kan op de
nooddeur unit gemonteerd worden om te voorkomen dat
de nooddeur-ontgrendeling niet per ongeluk geactiveerd
wordt.
Standaard dubbelpolig breekglas
De detectieschakelaar wordt tegengehouden door het
breekglas en is uitgeschakeld.
Wanneer het glas gebroken wordt zal de schakelaar
op een simpele en betrouwbare manier de noodhandmelder activeren.
Een beschermende plastic folie op het glas beschermt
tegen eventuele verwonding bij het indrukken van het
breekglas en zal aanzienlijk de versplintering van het
glas tegengaan. Een hamer is niet nodig.
Testen van de nooddeurunit is eenvoudig met de
speciale testsleutel die zonder het glas te breken de
schakelaar test als u de sleutel in de melder steekt.
Technische specificaties
Maximum voltage en spanning (weerstandslading)
Driepolig herbruikbaar voor
spanningsloten:
2 x 5 A. max. voor slot
1 x 2 A. max. v. monitoring
Dubbelpolig herbruikbaar: 2 x 5 A. max. voor slot
Standaard dubbelpolig:
2 x 2 A. max. voor slot

Garantie
De nood-handmelder heeft 2 jaar garantie op
materiaal– en fabrieksfouten, vanaf de datum
van bestelling. Zie garantievoorwaarden voor
meer informatie.

Erkende Dealer

Afmetingen
Standaard breekglas:
Herbruikbaar breekglas:

85mm x 85mm x 50mm
87,5mm x 87,5mm x 56,5mm

Artikelnummers
Herbruikbaar driepolige nood-handmelder:
Herbruikbaar dubbelpolige nood-handmelder:
Beschermkap met scharnier:
Standaard dubbelpolige nood-handmelder:

999-022
999-020
999-021
999-019

RD-NetCom B.V. 2009. Druk– en zetfouten voorbehouden.
Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook.

——————————————————————————
RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van Axxess ID.
De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag , tel; 0229-216922, fax; 0229-216945

