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Netgevoede rookmelder voor gebouwen
met een woonfunctie
Rookmelder FireHawk FH250RB
Waarvan de detectie- en meldfunctie zijn ondergebracht in één behuizing.
Gegevens certificaathouder:

Sensotec Fireblitz B.V.
Vlijtstraat 2

Naam

Adres
Postcode

5405 AP Uden

Land

Nederland

Nummer:
Uitgegeven:
Geldig tot:
Vervangt:
d.d.:

KMU8237|3-1
10 december 2013
23 augustus 2015

KMll8237l2
28 maart2013

Productie locatie:
Adres
Vestigingsplaats

SuZhou Primetech Electronics co. Ltd
ChunFeng Road, Pan Yang lndustrial Park HuangDai Town
Xiang Cheng District, Suzhou City

Land

China

Naam

Verklaring van het Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl)
Dit attest-met-productcertiÍicaat is op basis van BRL 6501v4 d.d. 02-01-2013 uitgegeven door het
Keurmerkinstituut conform het Reglement Collectief Merk BD28 versie 6.
Het Keurmerkinstituut verklaart dat:

.

.

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door certificaathouder geleverde FireHawk rookmelder
bij voortduring voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische
specificatie(s), mits de FireHawk rookmelder voorzien is van het KOMO@-merk op een wijze als
aan gegeven in d it attest-met-prod uctcertificaat.
het met het gecertificeerde product samengestelde rookmeldsysteem prestaties levert als in dit attestmet-productceÍifi caat omschreven, mits.

o
o

de vervaardiging van het systeem geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met
prod uctcertiÍicaat vastgesteld e verwerki n gsmethoden ;
voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven
toe

p

assi

n g

svoo rwaard e n.

Het Keurmerkinstituut verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande FireHawk rookmelder in zijn
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze
kwaliteitsverklarin g.
Het Keurmerkinstituut verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de
productie van de overige onderdelen van de bouwdelen, noch op de vervaardiging van de bouwdelen.
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete
overeenkomst (Staatscouranl 132,2006) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van

Drs. W. van Weperen
Directeur
Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: wrvw.komo.nl
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij het Keurmerkinstituut te iníormeren of dit
document nog geldig is. Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.
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Bladzijde 2 van KOMO attest-met-productceÉicaat nr. KMI/823713-1
Rookmelders FireHawk FH250RB
Verwerking
Beschouwde afdelingen van het
Bouwbesluit

Afdeling

Algemene Bepalingen

Tijdig vaststellen van brand,
nieuwbouw en bestaande bouw
Voorziening voor het afnemen en
gebruiken van energie, nieuwbouw en
bestaande bouw

Artikel

Lid

EN-E N 1 4604:20O5lC't :2008
Rookmeldersapparatuur (volledig)

1.6

6.5, tabel
6.19
6.2

Eventueel verder venvijzingspad
N

6.21

1Um5

6.8

1

NEN 2555:2008
Een vooziening voor elektriciteit voldoet
voor lage spanning aan NEN 1010**
Veiligheidsbepalingen voor
laaqspanninosinstallaties

De veruverking is beschreven in de gebruiksaanwijzing van de rookmelder.
Wenken voor de toepasser
De wenken voor de toepasser zijn beschreven in de gebruiksaanwijzing van de rookmelder.

lndien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische speciÍcatie van toepassing is mogen
uitspraken in dit KOMO attest-met-productcertiÍicaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering
op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.
Het Keurmerkinstituut verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op naleving

van de venverkingsvoorschriften.
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Rookmelders FireHawk FH250RB
optisch type met back-up batterij

Technische speciflcaties

Voedingsspanningsindicator:
lrlominale spanning:
Amperage of opgenomen vermogen:

aanwezig
230 V AC
48 mA

tsatterij-backup
Alarmsignaalonderdrukking:
Onderlinge verbinding:

3 V DC
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aanwezig
mogelijk met maximaal 15 rookmelders

