
Maak uw woning veiliger met

- optioneel bij pakket 2



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

1x FireAngel 
koolmonoxidemelder

- veiligheid voor u en uw gezin

Pakket 1 
10 jaar geen omkijken naar.....

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! 

....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.

Een koolmonoxidemelder: “VALS ALARM” bestaat niet
Het aantal doden en gewonden door koolmonoxide-vergiftiging blijft hoog en is de afgelopen 5 jaar zelfs toe-

genomen. De voornaamste oorzaken zijn onvoldoende onderhoud en controle op apparaten die 
koolmonoxide kunnen veroorzaken, geen ventilatie en beter geïsoleerde huizen.

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.
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voor woonfuncties



1x FireAngel Wi-Safe 2™
optische rookmelder 230V
met lithium batterij back-up

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

1x FireAngel Wi-Safe 2™
 koolmonoxidemelder

1x FireAngel 
locatieschakelaar

- eenvoudig en draadloos

Pakket 2 
Comfortabel, draadloos en meer.....
.....met de draadloze communicatie techniek Wi-Safe 2™ en een locatieschakelaar. 

De basis van dit pakket wordt gevormd, net als in pakket 1, door melders met 
de (niet vervangbare) lithium batterij back-up waar u 10 jaar geen omkijken naar 
heeft. 

In dit pakket 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.

De Locatieschakelaar heeft de volgende functionaliteit:
• testfunctie 

draadloos testen van alle gekoppelde melders
• locatiefunctie
 zet alle melders op pauze behalve de melder die de rook, 

hitte of koolmonoxide heeft gedetecteerd
• pauze functie
 zet alle rook- en hittemelders op pauze 

(pauzeren van koolmonoxide melding is niet mogelijk)

FireAngel rookmelder met
Wi-Safe 2™ module

FireAngel locatieschakelaar
Wi-Safe 2™

FireAngel koolmonoxidemelder 
met Wi-Safe 2™ module
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Uw installateur:

Mis nooit meer een alarm!
Extra signalen wanneer uw rookmelder afgaat!

Meer informatie, vragen of
technische ondersteuning?
www.fireangel.nl

Low Frequency Sounder (LFS)
De Low frequency sounder is speciaal ontworpen om in geval van 
brand aanvullende bescherming te bieden op standaard rook-
melders. Uit onderzoek blijkt, dat personen met een hoog risico, 
zoals kinderen, mensen met matig of ernstig gehoorverlies, ou-
deren en mensen die onder invloed zijn van alcohol, eerder wak-
ker worden van een signaal met een lage frequentie dan van een 
reguliere rookmelder.

....uw detectiesysteem uitbreiden met een batterijgevoede rookmelder.

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

Strobe and Vibrating Pad (SVP)
Naast het hoorbare geluid van de rook-, hitte-, of koolmonoxide-
melder wordt de strobe en vibrating pad ingeschakeld om doven 
of slechthorende mensen te alarmeren. De strobe biedt overdag 
een zichtbare waarschuwing, terwijl de vibrating pad is ontworpen 
om onder een kussen of matras gelegd te worden om zo personen 
te wekken bij een afgaand alarm.

- optioneel bij pakket 2


