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Kidde optische rookmelder, 10 jaar 

De compacte Kidde optische rookmelder, model 10Y29, heeft door zijn ingebouwde lithium 
batterij een levensduur van 10 jaar. De melder is uitgevoerd in wit kunststof en voorzien van 
een centraal geplaatste test- en alarmpauze knop. Hiermee kan het alarm voor ongeveer 10 
minuten onderdrukt worden. Deze melder is bij uitstek geschikt voor sociale huurwoningen, 
renovatie van oudere huizen en woningen voor recreatief gebruik.

Vroegtijdige signalering van lage accucapaciteit
Wanneer de melder een te lage batterijspanning 
heeft en aan vervanging toe is, waarschuwt deze u 
60 dagen van tevoren, door een knipperende led. Dit 
voorkomt dat u ‘s nachts gewekt wordt door een luide 
pieptoon. 30 dagen voor vervanging klinkt het 
akoestische signaal.

Zacht alarmsignaal bij testen
De eerste 4 seconden is het alarmsignaal zacht,  
daarna loopt deze op tot de volle 85dB. 

Extra sabotagebeveiliging
Na montage van de bodemplaat is de melder een- 
voudig te activeren door deze simpelweg op de  
bodemplaat te draaien. De bodemplaat is voorzien 
van een extra sabotagebeveiliging. Dit voorkomt  
ongewenst verwijderen van de melder.

Alarmpauzeknop
Het alarm kan gedurende 10 minuten onderdrukt  
worden in geval van bijvoorbeeld dampen die ont-
staan tijdens het koken.

Bescherming door insectengaas
De optische sensor is beschermd door insectengaas 
om onechte meldingen tot een minimum te beperken. 

Bosec gecertificeerd
De Kidde rookmelder 10Y29 is in België door BOSEC 
getest en gecertificeerd. Het BOSEC certificaat waar-
borgt het beste kwaliteitsniveau.

Daarom de optische rookmelder 10Y29
• Ingebouwde lithium batterij met een levensduur 

van 10 jaar
• 10 jaar garantie op melder en lithium batterij
• Schakelt na montage automatisch in
• Uitgerust met een knop voor test- en alarmpauze
• Optische detectiekamer met insectengaas
• Aanvullende vroegtijdige optische signalering van 

lage accucapaciteit
• Led-lampje voor stroom- en alarmindicatie
• Luid 85 decibel alarmsignaal
• Eenvoudig te monteren
• Montagemateriaal bijgesloten
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Technische gegevens

Bestelgegevens

Artikelnummer 809-151242

Product Kidde optische rookmelder, levensduur 10 jaar, type 10Y29

Afmetingen (bxh) 104 x 41 mm

Temperatuurbereik 0 - 40˚C

Relatieve vochtigheid 10% - 85% RV

Signaal 85 dB op 3 meter

Gewicht 135 g

Voeding lithium batterij, levensduur 10 jaar

Goedkeuringen BS-EN 14604:2005 - Licentienummer: KM527454

CE

VdS - Certificaat: 6211044

CPD - 0086-CPD-535595

Afnamehoeveelheid Verpakking Afmetingen Gewicht

Per stuk Kartonnen doos 10,6 x 10,6 x 5,6 cm 0,167 kg

Per 6 stuks Kartonnen doos 22,7 x 17,9 x 12,2 cm     1,1 kg

Keurmerken 

 


