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Levensduur 

10 jaar 

Rookmelder & batterij 

 

DRAADLOOS KOPPELBARE OPTISCHE ROOKMELDER 3 VOLT ASD-10QR  

 

 

 
 

 

 

ASD-10QR  DRAADLOOS koppelbare optische rookmelder incl. vaste 3V Lithium batterij 

 

Draadloos koppelbaar tot 24 melders 

RF frequentie 868.1 MHz (<1% inschakeltijd) Aantal RF Coderingen: 65535 

RF Vermogen: +14dBm (max.) RF Bereik: 100m minimaal vrij veld 

Foto-elektrische detectie, gefabriceerd in Europa 

Opslagtemperatuur: 0° tot 30°C (14 dagen max. 55°C) 

Gebruikstemperatuur: 0° tot 55°C. Vochtigheid: ± 3% bij 93% RH bij 40°C 

Voeding: vaste 3V lithium batterij ER14505, niet uitwisselbaar 

Verbruik stand-by <12µA, alarm <90mA 

Batterij-leegindicatie gedurende 30 dagen 

Geluidssterkte in alarmfase: ≥ 85 dB 

Alarmpauze-functie (HUSH): druk op testknop voor 1 sec 

Gedurende deze HUSH-modus wordt ongewenst alarm 10 minuten uitgeschakeld en  

knippert het LED-lampje om de 10 sec 

Long Term Drift-functie – compensatie gevoeligheid 

Deze functie past, indien nodig, automatisch de (stof)gevoeligheid van de rookmelder aan tijdens bedrijf. 

Geoptimaliseerde activeringsprocedure – 3-tonig geluidssignaal 

Zelftestfunctie iedere 10 seconden omvat: 

Batterijstatus, vervuiling van de rookkamer en functioneren van de rooksensor 

 Vervuilingsindicatie: 3x piepsignaal elke 40 sec              Foutmelding batterij: 1x piepsignaal elke 40 sec 

Stand-by indicatie: LED knippert elke 320 sec 

Certificering: KRIWAN/ANPI EN-14604, RED, CE, VdS3131/vfdb 14-01, 

toepassing volgens DIN14676, VdS3515, Q-Label 

Gewicht: 90 gram  –  kleur wit   - afmeting Ø 80 mm, hoogte 48 mm   -  IP30 

Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen en BST dubbelzijdige kleefstrip 

Rookmelder alleen bevestigen met bijgeleverde kleefstrip of bevestigingsmateriaal 

Verpakking: per stuk in gift-box met euro-loch, 72 stuks per omdoos 

EAN-code: 8 713686 00 2405 

Optioneel verkrijgbaar: afstandsbediening ASD-RRC 

Garantie: 5 jaar op rookmelder en batterij bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en 

activering binnen 14 maanden na productiedatum 

Levensduur rookmelder: 10 jaar 

Na activering en koppelen van de rookmelders is er geen onderscheid tussen Master en Slaves. Als 1 melder 

in alarm of testmodus gaat is hij Master en reageren alle melders. De Master-rookmelder geeft geluids- en 

lichtsignalen. De andere-rookmelders (nu Slaves) alleen geluidssignalen. Het Master alarmsignaal is luid en 

pulserend, bij de Slaves een slepend alarm. 
 


