Autonome rookdetectors
Rook is dodelijk. Elk jaar sterven er tientallen mensen in hun woning door verstikking, veroorzaakt door de
rook die ze inademen tijdens hun slaap.
Een eenvoudige rookmelder reageert in de eerste minuten en had hen kunnen waarschuwen voor het
gevaar.
De melder moet wel conform de Europese norm zijn (CE-markering - EN14604) en hij moet gelabeld zijn
met een vrijwillig kwaliteitsmerk (BOSEC – TN 167) dat de goede werking ervan garandeert.
De autonome detector is ideaal voor het gebruik in woningen en appartementen.
Alle detectoren zijn voorzien van de nodige bevestigingselementen en een tweetalige gebruiksaanwijzing.

Wetgeving
In functie van de regio waar u verblijft, is de wetgeving verschillend.

Waalse regio






Detector verplicht in elke woning
Minimum levensduur van de batterijen: 1 jaar
Garantie van de detector: 5 jaar (behalve batterijen)
1 detector per 80 m² en per niveau
Vanaf 4 detectoren per woning dienen ze onderling verbonden te zijn

Regio Brussel hoofdstad





Detector verplicht in alle huurwoningen
Minimum levensduur van de batterijen: 5 jaar
Garantie van de detector: 5 jaar (behalve batterijen)
1 detector per plaats die leidt naar de vluchtweg (met name tussen de kamers en de uitgang van de
woning)

Vlaamse regio





Detector verplicht in elke nieuwe woning (nieuwbouw) en in appartementen die voor toeristische
doeleinden verhuurd worden (verhuur aan de kust)
Minimum levensduur van de batterijen: 1 jaar
Garantie van de detector: 5 jaar (behalve batterijen)
Te plaatsen volgens de richtlijnen van de fabrikant
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Optische rookmelder met Lithium batterij – 10 jaar
Code: S9001105











BOSEC- gecertificeerd conform EN14604:2005 + AC: 2008
Rookdetectie op een oppervlakte van 25m² of in een ruimte van 50 m³
Met geluidssignaal om een laag batterijniveau te signaleren
Uitgerust met een testknop
Geluidsniveau 85dB op 3m
Lithium batterij van 9V met een levensduur van 10 jaar
10 jaar levensduur rookmelder
LED-lampje voor stroom- en alarmindicatie
Afmetingen: hoogte 34mm Ø 101mm
Eenvoudige plaatsing

Optische rookdetector SA 700LLE
Code: S9000251














Hoogste betrouwbaarheid
Zonder radioactieve stoffen
Testknop
Luid pulserend alarm: 85dB
Ingebouwde 3V lithium batterij met een
levensduur van 10 jaar
Alarmpauzeknop
Lege-batterij waarschuwingssignaal gedurende 30
dagen
LED-lampje voor stroom- en alarmindicatie
Vergrendelde sokkel
Afmetingen: hoogte 37mm Ø 85mm
Waarborg 10 jaar (batterij inclusief)
Goedkeuringen: CE (EN 14604) – BOSEC
Eenvoudige plaatsing
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Optische rookdetector BRK SA 410NF
Code: S9000397












Hoogste betrouwbaarheid
Test- en pauzeknop tegen ongewenst alarm
Luid pulserend alarm: 85dB
2 alkaline batterijen LR 03 1,5V
Indicatielampje: de led knippert elke 45 seconden
30 dagen bieptoon signalisatie batterij leeg
Afmetingen: hoogte 39,5 mm Ø 86 mm
Waarborg 5jaar (exclusief batterij)
Goedkeuringen: CE (EN 14604) – BOSEC
Eenvoudige plaatsing
Met aangekondigde levensduur van de batterijen
van 1 jaar, voor Brussels en Waals Gewest
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