Een veilig gevoel
met de fumonic rookmelder

Zo eenvoudig is zekerheid met de
fumonic rookmelder
DE VOORDELEN VAN DE ISTA ROOKMELDERSERVICE:
◼

Op afstand uitleesbare functiecontrole

◼

Hoogwaardige rookmelders met een levensduur van 10 jaar

◼

Alle diensten ondergebracht bij één specialist

TECHNISCHE GEGEVENS
fumonic

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders in bestaande bouw verplicht.
Dit betekent dat op deze datum alle woonlagen van uw
woningen uitgerust moeten zijn met rookmelders.
Radiografische rookmelder
Hoe prettig is het als u dat in één keer voor alle woningen kunt
regelen en er geen omkijken meer naar heeft.
ista biedt de fumonic rookmelder die voldoet aan de laatste
normen op het gebied van kwaliteit en techniek. De fumonic is
voorzien van een radiomodule waarmee de rookmelder op afstand
uitgelezen kan worden. Indien u al radiografisch uitleesbare meet
apparatuur van ista heeft, kunnen de rookmelders aan hetzelfde
netwerk worden toegevoegd.
Kwaliteit
De rookmelder fumonic is VDS-getest en voorzien van het
Q-label keurmerk, waarmee de best mogelijke resultaten en veilig
heid kunnen worden bereikt. De fumonic heeft een ingebouwde
batterij en heeft hierdoor een levensduur van 10 jaar.
Zekerheid en gemak door functiecontrole
Het is van groot belang dat uw bewoners kunnen vertrouwen
op een juiste werking van de rookmelder. Daarom is regelmatige
functiecontrole essentieel om de veiligheid van uw bewoners te
kunnen borgen.

Apparaattype

Rookmelder

Geschiktheid

Bestaande bouw

Artikelnummer

11280

Normering

EN 14604:2005/AC:2008 en
VdS 3131:2010-05

Meting

Tyndall effekt (strooilichtprincipe)

Omgevingstemperatuur

-10°C tot +60°C

Vochtigheid

≤ 90% RH niet condenserend

Materiaal behuizing

Kunststof ABS

Alarmweergave

Visueel en akoestisch

Voeding

3,6V lithium batterij

Levensduur batterij

10 jaar + 1 jaar reserve

Beschermingsklasse

IP 30 conform EN 60529

Nauwkeurigheid

<0,25 db/m conform EN 54-7

Radiocommunicatie
Radiofrequentie

868 MHz

Interface

ista radio

Zendvermogen

<10 mW

Databeveiliging

Versleutelde data

Omvang maandelijkse
functiecontrole

- Batterijcapaciteit
- Verstopping en vervuiling in
de rookmelder
- De montagestatus van de
rookmelder
- Alarmfunctietest

De fumonic wordt maandelijks via radiocommunicatie gemonitord,
waarbij het apparaat en de radiografische netwerkverbinding
worden getest op juist functioneren. Een bezoek aan de woning is
hiervoor niet nodig. In geval van een geconstateerd defect wordt
op basis van de met u gemaakte afspraken gehandeld.
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