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Unieke montage

De 230V Ajax rook-, 
hitte- en CO-melders zijn 
voorzien van een uniek 
montageprincipe, waar-
mee snelle en eenvoudige 
montage op centraaldoos 
of plafond mogelijk is.

Back-up batterij

De 230V melders zijn altijd 
voorzien van een back-up 
batterij zodat de melder 
ook functioneert bij een 
stroomstoring. Standaard 
is dit een alkaline bat-
terij. Maar de melders 
zijn ook verkrijgbaar met 
een oplaadbare lithium 
back-up. Het voordeel 
hiervan is dat de melder 
altijd operationeel is en er 
geen batterijen vervangen 
hoeven te worden.

Koppelbaar

De 230V Ajax rook-, 
hitte- en CO-melders zijn 
onderling koppelbaar tot 
24 melders. Een melding 
wordt doorgegeven aan 
de gekoppelde melders, 
zodat deze allemaal een 
alarm afgeven.

Erkend 

De melders functioneren 
conform de NEN2555. 
De 230V rookmelders zijn 
goedgekeurd volgens 
EN14604 en Komo.

Uniek montageprincipe (modellen 2SF23 en 3SF23)

Minimale bescherming
   Optische rookmelder

Optimale bescherming

  Optische rookmelder

  Koolmonoxidemelder

  Hittemelder

Protecting Your Future

Rook-, hitte- en koolmonoxidemelders

Eenvoudig te installeren 
veiligheid en betrouwbaarheid

De Ajax-Kidde 

optische rook- en 

hittemelder zijn snel 

te monteren. 

Bevestig de bodem-

plaat van de melder 

op de centraaldoos (of 

tegen het plafond).

Bevestig de bedrading 

in het aansluitblok en 

sluit het bescherm-

kapje.

Plaats de melder op de 

uitgeklapte montage-

lip.

Schuif de melder op 

zijn plaats.

1 2 3 4

De pluspunten van de Ajax-melders

Aanbevolen plaatsen voor de melders

EN 14604:2005



Accessoires
Montagevoet
(voor 4973)

Relaisvoet
(voor 4973)

Montagevoet 
(SMK23)

Relaisvoet 
(SMK23R)

Akoestische 
alarmgever

Flitslicht

Artikelnummer 809-151294 809-151295 809-151292 809-151290 809-250532 809-250533

Voeding – 230V – 230V 230V 230V

Voor montage van een 
230V melder op een 
plat plafond zonder 
centraaldoos voor 
melder 4973.

Voor montage van een 
230V melder waarmee 
u deurmagneten, 
fl itslichten of akoesti-
sche alarmgevers wilt 
aansturen

Voor montage van een 
230V melder op een 
plat plafond zonder 
centraaldoos
voor melder 2SF23.

Voor montage van een 
230V melder waarmee 
u deurmagneten, 
fl itslichten of akoesti-
sche alarmgevers wilt 
aansturen.

  

- Inclusief
bodemplaat en connector.

- Koppelbaar tot 36 melders.
- Eenvoudige montage op de 

centraaldoos.
- Back-up door middel van een 9V 

batterij
- 5 jaar garantie
- Een testknop met groene LED als 

indicatie voor netspanning en 
tijdelijke onderdrukking en een 
rode LED als indicatie voor de 
sensortestfunctie.

- Met Nederlandstalige Installatie- 
en Gebruikershandleiding.

- Conform NEN 2555.
- Goedgekeurd volgens EN 14604 en 

KOMO.

- Fraai
comp

- 10 jaar garantie op het model
met oplaadbare lithium back-up
(2SF23/9hir),
6 jaar garantie op het model
met 9V Duracell back-up batterij
(2SF23/9hi).

- Uniek montageprincipe voor snelle
en eenvoudige bevestiging.

- Geen losse kabelverbinding,
montage zonder kroonsteen.

- Back-up door vier vastgesoldeerde
lithiumcellen (2SF23/9hir) of
een 9V Duracell Ultra batterij
(2SF23/9hi).

- Twee drukknoppen, één met
groene LED als indicatie voor
netspanning en tijdelijke onder-
drukking (hush) en één met rode
LELEDD alalss teteststknknopop e enn inindidicacatitiee vovooror
de sensortestfunctie.

- KoKoppelbaar metet alle 230V Ajax-
KiKKiKiddddd ee rorookok-,, h hititteetee- ene  C CO-O memmem ldl ers
(t((ttotototot 22 244 memeldlderers)s).

- Confform NEN 2555.
- GoGoGoededdgegegegekekeek ururuu d dd vovolglglgggenennenns ENNE  11464 0440  een 

KOKOKKOMOOMOMOMOO.

- Wit kun
- Inclusief bodemplaat
- Back-up door een lithiumbatterij

(29HD) of een 9V Duracell Ultra
batterij (29D)

- 5 jaar garantie (m.u.v. batterij)
- Reageert snel op langzaam smeu-

lende branden
- Eenvoudig te bedienen testknop.
- EN 14604 goedgekeurd.

Rookmelders Hittemelders Koolmonoxidemelders

ie
pacte vormgeving
ar garantie op het model
acte ormge iing

nststofff
f bodemplal attat

f 
l t t

Overzicht van het assortiment
29D 29HD PE910 Ajax-Firex

4973
2SF23
9hi

2SF23
9hir

3SF23
9hi

3SF23
9hir

9CO-5 900-0146 423
9hir

423D
9hir

Artikelnummer 809-151230 809-151232 809-151249 809-151279 809-151271 809-151273 809-151280 809-151281 809-152000 809-152004 809-152020 809-152024

Meldertype optisch optisch optisch optisch optisch optisch hitte hitte CO CO CO CO

Voeding 9V 9V 9V 230V 230V 230V 230V 230V 3x 1,5V 3x 1,5V 230V 230V

Back-up alkaline lithium lithium alkaline alkaline lithium alkaline lithium alkaline alkaline lithium lithium

Garantie melder 5 jaar 5 jaar 10 jaar 5 jaar 6 jaar 10 jaar 6 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 6 jaar

Hushfunctie nee nee ja ja ja ja ja ja nee nee ja ja

Koppelbaar tot – – – 36 melders 24 melders 24 melders 24 melders 24 melders – – 24 melders 24 melders

Diameter 126 mm 126 mm 142 mm 123 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm

Hoogte 42 mm 42 mm 42 mm 33 mm 42 mm 42 mm 55 mm 55 mm 38 mm 38 mm 42 mm 42 mm

- Fr
co

- Back-up d.m.v. vier vast-
gesoldeerde lithiumcellen 
(3SF23/9hir) of een losse 
alkaline batterij (3SF23/hi).

- 10 jaar garantie op het model 
met oplaadbare lithium back-
up (3SF23/9hir), 
6 jaar garantie op het model 
met 9V Duracell back-up bat-
terij (3SF23/hi).

- Met een Nederlandstalige 
Installatie- en 
Gebruikershandleiding.

- Kabelinvoer via zijkant moge-
lijk, geen extra bodemplaat 
nodig.

- Activering vanaf 57ºC
- Koppelbaara  met alle 230V 

AjA ax-Kidde roook-, hih tte- en 
COCOCCO-meldedersrs ( (totot t 2424 m mele dederss).).).).

aa
ompacte vormgeving.
ack up d m v vier vast

aie,
t ii

- CO
met batterijvoeding.

- Elektrochemische sensor: meet 
iedere 15 seconden het CO-
gehalte.

- Testknop en LED maken 
eenvoudige controle van de 
werking van de melder moge-
lijk.

- 5 jaar garantie
(m.u.v. batterijen).

- BS EN 50291 goedgekeurd.

Extra eigenschappen 
digitaal model (900-0146):
- Digitale uitleesmogelijkheid 

van het CO-gehalte in ppm.
- Niveaugeheugen: herin-

nert hoogst gemeten CO-
gehalteniveau.

- Elek
chemische sensor: meet iedere 
15 seconden het CO-gehalte.

- Koppelbaar met alle 230V 
Ajax-Kidde rook-,  hitte- en 
CO-melders

- Uniek afwijkend geluid voor 
verschil rook- en CO-alarm.

- Levenscyclus van 7 jaar. 
Garantie 6 jaar.

- Prachtig design voor muur- of
plafondmontage op centraal-
doos.

Extra eigenschappen 
digitaal model (423D/9hir):
- Weergave gemeten CO-ge-

halte.
- Piek-level functie (geheugen 

voor hoogst gemeten waarde).
- Memory functie: onthoudt een 

opgetreden CO-metingg t tijijdedensns 
afwezigheid.

- Diiiisppspsplalalalaay y weergag ve: FIREE bbbijj 
rororooookdeeeetectie en COO b bijj  kool-
mmmmmmoooom nonooon xxxxide-detectie.

O-melder meldeerrr

230V Rookmelder 2SF23 
2SF23/9hi
2SF23/9hir

9V Rookmelder
29D
29HD

230V Rookmelder
Ajax-Firex 4973

230V Hittemelder 3SF23
3SF23/9hi
3SF23/9hir

9V CO-melder
9CO-5
900-0146

230V CO-melder 423
423/9hir
423D/9hir

9V Rookmelder
PE910
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Unieke montage

De 230V Ajax rook-, 
hitte- en CO-melders zijn 
voorzien van een uniek 
montageprincipe, waar-
mee snelle en eenvoudige 
montage op centraaldoos 
of plafond mogelijk is.

Back-up batterij

De 230V melders zijn altijd 
voorzien van een back-up 
batterij zodat de melder 
ook functioneert bij een 
stroomstoring. Standaard 
is dit een alkaline bat-
terij. Maar de melders 
zijn ook verkrijgbaar met 
een oplaadbare lithium 
back-up. Het voordeel 
hiervan is dat de melder 
altijd operationeel is en er 
geen batterijen vervangen 
hoeven te worden.

Koppelbaar

De 230V Ajax rook-, 
hitte- en CO-melders zijn 
onderling koppelbaar tot 
24 melders. Een melding 
wordt doorgegeven aan 
de gekoppelde melders, 
zodat deze allemaal een 
alarm afgeven.

Erkend 

De melders functioneren 
conform de NEN2555. 
De 230V rookmelders zijn 
goedgekeurd volgens 
EN14604 en Komo.

Uniek montageprincipe (modellen 2SF23 en 3SF23)

Minimale bescherming
   Optische rookmelder

Optimale bescherming

  Optische rookmelder

  Koolmonoxidemelder

  Hittemelder

Protecting Your Future

Rook-, hitte- en koolmonoxidemelders

Eenvoudig te installeren 
veiligheid en betrouwbaarheid

De Ajax-Kidde 

optische rook- en 

hittemelder zijn snel 

te monteren. 

Bevestig de bodem-

plaat van de melder 

op de centraaldoos (of 

tegen het plafond).

Bevestig de bedrading 

in het aansluitblok en 

sluit het bescherm-

kapje.

Plaats de melder op de 

uitgeklapte montage-

lip.

Schuif de melder op 

zijn plaats.
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De pluspunten van de Ajax-melders

Aanbevolen plaatsen voor de melders
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