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8300005 KF20 Rookmelder optisch 230V met 9V back-up  52,00 
8300007 KF20R Rookmelder optisch 230V met 9V oplaadbare lithium back-up  72,50 
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Firex 230V koppelbare rookmelders,
type KF20 en KF20R, levensduur 10 jaar

Koop er 10 en krijg de 11e GRATIS

De KF20 en KF20R 230V zijn snel te monteren koppelbare rookmelders met zeer laag stroomverbruik. Deze specifiek
voor de woningbouw ontwikkelde rookmelder wordt geleverd inclusief montageplaat voor een snelle montage

op een centraaldoos. Deze rookmelder met slank design is door de goede prijs-kwaliteitverhouding en eenvoudige
montage zeer geschikt voor woningbouwprojecten.

Montage methode
De Firex melders zijn voorzien van
een “push-fit” stekker met 15 cm
bekabeling om de melder op de
huisbedrading aan te sluiten.

De KF20 en KF20R passen direct
op de montageplaat van de
eerdere modellen Firex 4973 en
4985. Om stof tijdens verhuizing
te voorkomen wordt een stofkap
bijgeleverd.

Koppelmogelijkheden
Maximaal 24 Firex en Kidde rook-,
hitte-, en CO-melders kunnen
doorgekoppeld worden, met 6
melderaccessoires (relaismodule,
flitslicht, trilkussen etc.).
Vervuilingscompensatie
Vervuiling van de optische
kamer wordt automatisch
gecompenseerd om onnodige
alarmen tegen te gaan.

Toepassing
De Firex rookmelder KF20-serie
is bij uitstek geschikt voor
gebouwen met woonfunctie
waar conform het bouwbesluit
rookmelders worden geëist die
moeten voldoen aan NEN2555
en NEN-14604.
• Nieuwbouwwoningen
• Renovaties van oudere
   woningen
• Studentenhuisvesting
• Kamergewijze verhuur

Rookmelders worden toegepast
in ontsnappingsroutes en 
verblijfruimtes van woonhuizen 
waar gevaar is voor ontbranding 
van meubilair en/of elektrische
installaties. 
Plaats de Firex hittemelder
KF30 of KF30R in stoffige,
vochtige ruimtes of in keukens.
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