Universele rookmelderpendel

Universele rookmelderpendel
Veilig monteren op hoogte
De norm voor huisrookmelders, de NEN 2555, schrijft voor dat bij nieuwbouw elke bouwlaag van een woning, dus ook een zolder
of vide, moet worden voorzien van een rookmelder met 230V voeding. Montage van een rookmelder in de nok blijkt in de praktijk
lastig uitvoerbaar. Afhankelijk van de dakhelling moet de rookmelder 20-50 cm uit het hoogste punt horizontaal worden opgehangen.
Met de universele rookmelderpendel, die aan de NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676 voldoet, kunt u eenvoudig aan al deze eisen
voldoen.

Veiligheid
▲▲ Eenhandsmontage: snelle en veilige montage op (ladder)hoogte
▲▲ Dekt de inbouwdoos volledig af

Voordelen
▲▲
▲▲
▲▲
▲▲
▲▲

Universele rookmelderpendel: inzetbaar voor alle types en merken rook- en koolmonoxidemelders
Voldoet aan de eisen van de NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676
Tijdbesparende montage op inbouw- en (centraal)doos middels ‘klik-in’ bevestiging in de nok van een zolder of vide
Kabel of elektrobuis tot rond 16 mm kan in de pendel worden weggewerkt
Rookmelder vooraf te monteren aan pendel

Twee uitvoeringen
▲▲ Traploos instelbare uitvoering: uitschuifbaar van 300 - 500 mm en onder elke gewenste hoek te monteren
▲▲ Vaste uitvoering: voor de geschakelde woningbouw

Toepassing
De universele rookmelderpendel is uitermate geschikt voor elk type rookmelder in woningbouw, utiliteit of datacenter. Ook toepasbaar voor brandmeldinstallaties in de utiliteit en voor montage van dome camera’s in het bewakingssegment. De vaste uitvoering is
een tijdbesparende oplossing voor de geschakelde woningbouw. De rookmelder wordt standaard onder een hoek van 90 graden
gemonteerd.

Technische informatie
▲▲ Maximale belasting: 750 gram
▲▲ Kleur: RAL 9003 (wit)
▲▲ Lichtgewicht, in neutraal witte afwerking
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Kijk voor meer bevestigingsmaterialen op www.jmv.nl
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