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Ei Easi-fit® rook- en hittemelder 230Vac met alkaline back-up batterij

Eigenschappen:
I	Conform NEN 2555 als genoemd in Bouwbesluit; voldoet aan NEN-EN 14604: 2005
I	Met CE markering; KOMO; 5 jaar garantie
I	Afmeting Ø x h: 152 x 50 mm
I	Easi-fit® systeem: doordachte montage- en aansluittechniek. Easi-Fit® bodemplaat ook als opbouwsokkel te 

gebruiken
I	Optische rookmelders, geschikt voor (langzaam) smeulende branden (universeel toepasbaar)
I	Hittemelders treden in werking bij een temperatuur van ca. 58°C en zijn met name toe te passen in ruimten 

waar rookmelders ongewenste meldingen kunnen geven door vocht, damp of stof
I	Geluidsalarmsterkte: minimaal 85dB (op 3 meter)
I	Bedrijfstemperatuur + 4°C tot + 38°C en relatieve vochtigheidsgraad 10% - 90%
I	Groene LED: 230Vac voeding; rode LED knipperend: autotest melder
I	OV = Onderling verbindbaar, d.w.z. melders door te koppelen tot 20 stuks met H07V-U 1,5 mm2 of 2,5 mm2 

oranje
I	30 dagen waarschuwingssignaal bij bijna lege batterij
I	Let op: melders moeten op één lichtgroep zijn aangesloten

type omschrijving verp.

Ei 146 optische rookmelder 230 Vac, OV , met pauze/testknop 4

Ei 146/10 idem in grootverpakking (doos à 10 st.), melders en sokkels separaat verpakt 10

Ei 146RF rookmelder incl. RF sokkelvoet voor draadloos koppelen 1

Ei 144 hittemelder 230 Vac, OV , met pauze/testknop 4

Ei Easi-fit® rook- en hittemelder 230Vac met 10 jaars lithium back-up

Eigenschappen:
I	Conform NEN 2555 als genoemd in Bouwbesluit; voldoet aan NEN-EN 14604: 2005
I	Met CE markering; KOMO; 5 jaar garantie
I	Afmeting Ø x h: 152 x 50 mm
I	Easi-fit® systeem: doordachte montage- en aansluittechniek. Easi-Fit® bodemplaat ook als opbouwsokkel te 

gebruiken
I	Optische rookmelders geschikt voor (langzaam) smeulende branden (universeel toepasbaar)
I	Hittemelder streden in werking bij een temperatuur van ca. 58°C en zijn met name toe te passen in ruimten 

waar rookmelders ongewenste meldingen kunnen geven door vocht, damp of stof
I	Geluidsalarmsterkte: minimaal 85dB (op 3 meter)
I	Bedrijfstemperatuur + 4°C tot + 38°C en relatieve vochtigheidsgraad 10% - 90%
I	Groene LED: 230Vac voeding; Rode LED knipperend: autotest melder
I	OV = onderling verbindbaar, d.w.z. melders door te koppelen tot 20 stuks met H07V-U 1,5 mm2 of 2,5 mm2 

oranje
I	30 dagen waarschuwingssignaal bij bijna lege batterij; deze modellen met 10 jaars Lithium cellen (oplaadbaar)
I	Met 10-jaars lithium back-up die constant wordt bijgeladen.

type omschrijving verp.

Ei 166RC optische rookmelder 230 Vac, OV, met pauze/testknop 4

Ei 164RC hittemelder 230 Vac, OV, met pauze/testknop 4

Ei 144

Ei 146

Ei 166 RC
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Ei Easi-fit® multisensor melder 230Vac met 10 jaars lithium back-up

Eigenschappen:
I	Gecombineerde rook- en hittemelder, universeel toepasbaar
I	Rookmelder volgens optische principe voor langzaam smeulende branden
I	Hittemelders treden in werking bij een temperatuur van ca. 58°C en zijn met name toe te passen in ruimten 

waar rookmelders ongewenste meldingen kunnen geven door vocht, damp of stof
I	Met CE markering en voldoet aan EN 14604: 2005
I	Easi-fit® systeem: doordachte montage- en aansluittechniek.
I	Uniek ingebouwd i-fire® intelligentie en geregelde stof compensatie: reductie van kans op vals alarm
I	Door actieve intelligentie i-fire® een nog betrouwbaarder en robuust brandbeveiligingsproduct
I	Geluidsterkte 85 dB op 3 meter
I	Bedrijfstemperatuur + 4° tot + 38°C en relatieve vochtigheidsgraad 10% - 90%
I	Groene LED: 230Vac voeding; Rode LED knipperend: autotest melder
I	OV = onderling verbindbaar; d.w.z. te koppelen met andere Ei Easi-fit® melders, zowel draadloos als bedraad tot 

20 melders
I	Met 10-jaars lithium back-up die constant wordt bijgeladen
I	Let op: melders moeten op één lichtgroep zijn aangesloten

type omschrijving verp.

Ei 2110 gecombineerde rook- en hittemelder 230 Vac, OV, met pauze/testknop  
met 10-jaars lithium back-up

1

Ei 230Vac toebehoren

Eigenschappen:
I	Bestemd voor Ei Easi-fit®, optische rookmelders of hittemelders
I	Relaiscontact 5 Ampère NO/NC
I	Voeding: 230Vac, 50Hz, 40mA, 0,8W

type omschrijving verp.

Ei 127 opbouwsokkel t.b.v. alle Ei Easi-fit® rook- en hittemelders 1

Ei 128R opbouwsokkel met relaiscontact 5A NO/NC continu of pulserend 1

Ei 128RBU opbouwsokkel met relaiscontact 5A NO/NC continu of pulserend; met 10-jaars 
lithium back-up 

1

Ei 128C idem als Ei 128R echter met afdekplaat waardoor sokkel separaat te monteren is 1

Ei 168RC RF sokkel voor draadloze koppeling tussen 230Vac rookmelders en toebehoren; 
met 10-jaars lithium back-up

1

Ei 129 Interface om alle hieraan gekoppelde melders d.m.v. een extern contact in alarm te 
kunnen zetten. Met 10-jaars lithium back-up.

1

Ei 159 locate schakelaar 1

Ei 1529RC test/pauze/locator schakelaar opbouw, hiermee kan de brandhaard gelokaliseerd 
worden

MCP 401RC handglasmelder 1

Ei 169/160 Flitslicht/Trilpad set, incl. interfacesokkel 1

Ei 116 Beschermkorf, vandaalbestendig 1

Ei stofhoes* stofhoes t.b.v. melders 100

* Extra bestelmogelijkheid; wordt per melder al standaard meegeleverd.

Ei 2110

Ei128R

Ei stofhoes
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