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Bediening/locators
Productgroep:

Toebehoren voor branddetectie

Merk:

Ei Electronics

Type toebehoren/onderdelen:

Locatorschakelaar

Met de Ei450 Controle Unit kun je op afstand draadloos gekoppelde rook‐, hitte‐ en koolmonoxidemelders
bedienen. Deze Controle Unit heeft de volgende functies:
Wanneer de melders in rust zijn, kun je de drukknop op de controle‐unit gebruiken om de melders te
Schakelaar

testen (Test‐functie).
Als de melders in alarm zijn, is de drukknop te gebruiken om de bron van het alarm te lokaliseren
(Locate‐functie). Hierbij gaan alle melders in rust behalve de melder die het alarm begon.
De knop daarna opnieuw indrukken, zorgt ervoor dat alle melders tijdelijk (10 minuten) uit alarm gaan
(Hush/Silence‐functie). Bedraad via type Ei 1529RC, draadloos via type Ei 450)
De Memory functie geeft je de mogelijkheid achteraf te constateren welke melder tijdens je afwezigheid
een alarm begon. Deze functie is te gebruiken wanneer de verlichtingsring rondom de bedienknop brandt
bij het deel waar ‘Memory’ staat. Voor meer uitleg over deze functie verwijzen wij je naar de complete
handleiding van de Ei450.
Bij een combinatie van draadloos en bedraad gekoppelde melders worden ook de bedraad gekoppelde
melders bediend met deze controle‐unit. Doordat de brand‐ of koolmonoxidesymbolen bij alarm duidelijk
oplichten, weet je direct welke maatregelen je moet nemen.
ordercode Serie

Type

Voeding primair Verbinding via kabel

Koppelbaar radiografisch standaard

Netvoeding

Ja

Nee

Nee

Ja

220552

150 serie Schakelaar

220844

450 serie Controle‐unit Batterij/Accu

Ei Electronics
Ei rookmelders staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat bewijst ook de praktijk! Alle Ei producten worden tijdens
de productie meermalen getest om de functionaliteit van dit veiligheidsproduct te borgen. Verder zijn de Ei rookmelders
getest en goedgekeurd volgens de Europese regelgeving (EN14604). De 230V gevoede optische rookmelders zijn de juiste
23‐06‐2021

Hemmink B.V. is een moderne en professionele importeur van producten op het gebied van elektrotechniek, industrie, verlichting en HFC.

