Importeur met kennis en sterke merken
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Ei Electronics ROOKMELDERPENDEL Toebehoren voor branddetectie Montageconsoles
Verstelbaar 220970
Bestelnummer:

220970

Productcode:

220970

EAN code:

8712978021452

Productgroep:

Toebehoren voor branddetectie

Omschrijving:

JMV rookmelderpendel verstelbaar

Merk:

Ei Electronics

Serie:

Montageconsoles

Type:

Verstelbaar

Kortingsgroep:

EI

Rookmelderpendels zijn de ideale oplossing om rook‐ of hittemelders in woningen conform de voorschriften
op de juiste hoogte in de nok of schuine wand te monteren. Geschikt voor netgevoede én batterijgevoede
rook‐ of hittemelders, merkonafhankelijk en geschikt voor elk type rookmelder in woningbouw, utiliteit of
datacenter. Deze pendels zijn verkrijgbaar in een verstelbare of een vaste uitvoering.
Ook geschikt voor montage van bijv. domecamera’s in het bewakingssegment
Eenvoudige montage passend op elke centraal‐ en inbouwdoos
Kabelaanvoer mogelijk vanuit inbouwdoos of opbouwsituatie
Kabel of elektrobuis tot Ø 16 mm kan in de pendel worden weggewerkt
Bruikbaar in NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676 installaties
Maximale belasting: 750 gram, kleur: RAL 9003 (bij benadering)
Universele rookmelderpendel, verstelbare uitvoering
Onder elke gewenste hoek te monteren in nok van de zolder of vide (ook op wand in de nok)
Traploos lengte in te stellen: 27 tot 50 cm
Universele rookmelderpendel, vaste uitvoering
De ideale oplossing om melders 50 cm uit de wand te monteren conform de voorschriften
Met name geschikt voor horizontale montage (vanuit de wand)
Lengte: 50 cm
Rookmelder alleen onder 90 graden te monteren
Type toebehoren/onderdelen

Montage console

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