
Røgmelder – detektering af brand WSA

Beskrivelse

Forsyningsspænding: 24 V DC

Strømforbrug (hvile): 0,1 mA

Kabinet: Hvid plastik, rund

Driftstemperatur: -20° til 60° C

Røgmelder til detektering af brand
Røgmelder til detektering af brand med optisk indikator ved 
udløsning. Røgmelderen er inklusiv montagesokkel og skal altid 
indbygges horisontalt. Såfremt der anvendes automatiske meldere, 

skal endemodulet afmonteres fra hhv. tilslutningsklemme 4 og 5 
ved WSC 3xx eller tilslutningsklemme 15 og 16 ved WSC 4xx og 
indsættes i den sidste/eneste røgmelder. Endemodulet skal kun 
monteres her, hvis der ikke tilsluttes røgmeldere. 

Godkendelsesnr.: G200017
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Røgmelder - Type WSA
RØGMELDER TIL DETEKTERING AF BRAND
Røgmelder til detektering af brand med optisk 
indikator ved udløsning. Røgmelderen er inklusiv 
montagesokkel og skal altid indbygges horisontalt. 
Såfremt der anvendes automatiske meldere, skal 

endemodulet afmonteres fra hhv. tilslutningsklemme 
4 og 5 ved WSC 3xx eller tilslutningsklemme 15 og 
16 ved WSC 4xx og indsættes i den sidste/eneste 
røgmelder. Endemodulet skal kun monteres her, hvis 
der ikke tilsluttes røgmeldere. 

KABELGENNEMFØRING ELEKTRISK TILSLUTNING
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FEATURES
Forsyningsspænding: 24V DC

Strømforbrug (hvile): 0,1 mA

Kabinet: Hvid plastik, rund

Driftstemperatur: -20o til 60o C

Brandventilation | Ovenlys | Service

Domex A/S | Neptunvej 6 | DK-9293 Kongerslev | Tlf. +45 96 77 13 00 | www.domex.dk | domex@domex.dk

Røgmelder - Type WSA
RØGMELDER TIL DETEKTERING AF BRAND
Røgmelder til detektering af brand med optisk 
indikator ved udløsning. Røgmelderen er inklusiv 
montagesokkel og skal altid indbygges horisontalt. 
Såfremt der anvendes automatiske meldere, skal 

endemodulet afmonteres fra hhv. tilslutningsklemme 
4 og 5 ved WSC 3xx eller tilslutningsklemme 15 og 
16 ved WSC 4xx og indsættes i den sidste/eneste 
røgmelder. Endemodulet skal kun monteres her, hvis 
der ikke tilsluttes røgmeldere. 

KABELGENNEMFØRING ELEKTRISK TILSLUTNING

Godkendelsesnr.: G200017

Sidste røgmelder

bl
å

rø
d

Første røgmelder

Tilslutning
ved WSC 3xx

EndemodulAktivt 
endemodul

Tilslutning
ved WSC 4xx

Aktivt 
ende-
modul

FEATURES
Forsyningsspænding: 24V DC

Strømforbrug (hvile): 0,1 mA

Kabinet: Hvid plastik, rund

Driftstemperatur: -20o til 60o C

Brandventilation | Ovenlys | Service

Domex A/S | Neptunvej 6 | DK-9293 Kongerslev | Tlf. +45 96 77 13 00 | www.domex.dk | domex@domex.dk

Røgmelder - Type WSA
RØGMELDER TIL DETEKTERING AF BRAND
Røgmelder til detektering af brand med optisk 
indikator ved udløsning. Røgmelderen er inklusiv 
montagesokkel og skal altid indbygges horisontalt. 
Såfremt der anvendes automatiske meldere, skal 

endemodulet afmonteres fra hhv. tilslutningsklemme 
4 og 5 ved WSC 3xx eller tilslutningsklemme 15 og 
16 ved WSC 4xx og indsættes i den sidste/eneste 
røgmelder. Endemodulet skal kun monteres her, hvis 
der ikke tilsluttes røgmeldere. 

KABELGENNEMFØRING ELEKTRISK TILSLUTNING

Godkendelsesnr.: G200017

Sidste røgmelder

bl
å

rø
d

Første røgmelder

Tilslutning
ved WSC 3xx

EndemodulAktivt 
endemodul

Tilslutning
ved WSC 4xx

Aktivt 
ende-
modul

FEATURES
Forsyningsspænding: 24V DC

Strømforbrug (hvile): 0,1 mA

Kabinet: Hvid plastik, rund

Driftstemperatur: -20o til 60o C

Brandventilation | Ovenlys | Service

Domex A/S | Neptunvej 6 | DK-9293 Kongerslev | Tlf. +45 96 77 13 00 | www.domex.dk | domex@domex.dk

veluxcommercial.dk

VELUX Commercial – Domex   |   Neptunvej 6   |   9293 Kongerslev   |   Tlf: +45 96 77 13 00   |   E-mail: domex@domex.dk   |   Web: veluxcommercial.dk


