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Brandmeldinstallatie niet meer 
verplicht maar brandveiligheid 
wel noodzakelijk!
Zelfstandig wonenden, of minder zelfredzame ouderen die moeilijk zelf
standig kunnen vluchten in combinatie met de snelle rookverspreiding in 
senioren complexen zorgt voor vele slachtoffers.

Een brandmeldinstallatie in een dergelijk complex is niet altijd meer ver-
plicht. Dit levert een kostenbeparing op, maar betekent niet dat er geen 
extra maatregelen nodig zijn om de (brand) veiligheid van ouderen te 
verhogen. Het zoveel mogelijk dicht houden van deuren speelt hierbij een 
zeer belangrijke rol.

Bij brand is de rook het grootste gevaar. Doordat bij brand de deuren dicht 
blijven en bijvoorbeeld de ventilatie wordt uitgeschakeld zal de rook zich 
aanzienlijk minder snel verspreiden.

Het FireAngel relais kan draad loos gekoppeld worden aan de rookmel
ders en geeft niet alleen een akoes tisch signaal af in geval van brand of 
rook, maar heeft ook twee po tentiaalvrije wisselcontacten. Hier mee kunnen 
doormeldingen gerea liseerd worden naar deurdrangers met vrijloopfunctie, 
het ventilatiesysteem, een alarmcentrale of bijvoorbeeld de thuiszorg.

FireAngel relais gecombineerd met rookmelders & WiSafe2

Dé snelle draadloze oplossing voor de bestaande bouw

Extra brandveiligheid in zorgcomplexen voor zelfstandig wonende, of minder zelfredzame ouderen

Zorgserie
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Wat heeft u nodig voor de snelste
oplossing in een bestaande situatie?

Wat heeft u nodig voor (bedrade)
nieuwbouw situaties?

Extra brandveiligheid in zorgcomplexen voor zelfstandige wonende, of minder zelfredzame ouderen

Zorgserie producten

Optische rookmelder ST-630-INT Optische rookmelder SM-F-1EU
230 V 1010

JJAAARAR

230 V 1010

JJAAARAR

Draadloze oplossing in nieuwbouw?
Voeg dan een W2-MODULE toe

Draadloze oplossing in nieuwbouw?
Kies dan de WRLYB-1EU of WRLYM-1EU

WRLYB1EU
• 230 VAC
• 12VDC (adapter niet inbegrepen)
• Voorzien van 4 x AAA  batterijen, heeft 

dit relais de functie van nevenindicator. 

WRLYM1EU
• 230 VAC
• 12VDC (adapter niet inbegrepen)
• 10 jaar lithium back-up batterij (niet-vervangbare)
• 2 x potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
• testfunctie voor de relais contacten
• eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches

RLYM1EU
• 230 VAC
• 12VDC (adapter niet inbegrepen)
• 10 jaar lithium back-up batterij 

(niet-vervangbare)
• 2 x potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
• testfunctie voor de relais contacten
• eenvoudige te monteren en in te stellen 

d.m.v. dipswitches

• Vaste lithium batterij
• Levensduur 10 jaar

• 230V met vaste lithiumbatterij back-up
• Levensduur 10 jaarW2MODULE

Maakt de rookmelder 
eenvoudig geschikt 
voor draadloze com-
municatie tussen alle 
componenten

Relais, draadloos koppelbaar Wi-Safe 2 Relais RLYM-1EU


