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De rookdetector van STT Condigi heeft twee 
versies: een met 1 jaar batterij levensduur en een 
met 5 jaar batterij levensduur.

Beide versies hebben een ingebouwde STT zender 
waarmee de rookdetector alarmen kunnen sturen 
naar de STT zorgtelefoons via een radiosignaal. Bij 
een alarm, zullen de rookdetectoren ook een lokaal 
alarm activeren en een LED lamp laten knipperen.
De rookdetectoren activeren voordat de rook 
of de concentratie rook te gevaarlijk wordt voor 
mensen. Wanneer de rook is verdwenen, zullen de 
rookdetectoren automatisch resetten.

De 1-jaar rookdetector gebruikt een 9V alkaline 
batterij voor voeding. De 5-jaar rookdetector heeft 
een niet-vervangbare ingebouwde batterij.

Als de batterij leeg dreigt te raken – voor de STT 
zender, de 9V alkaline batterij of de ingebouwde 
batterij – wordt een alarm naar de zorgtelefoon 
gestuurd. De 5-jaar versie rookdetector piept ook 
iedere 60 seconden als de ingebouwde batterij leeg 
dreigt te raken.

Beide rookdetectors hebben een testknop die een 
alarm naar de zorgtelefoon geeft. De testknop 
vereenvoudigt het programmeren van de detector op 
de zorgtelefoon en maakt eenvoudige activering van 
bedien doeleinden mogelijk.

RookdetectoRen

Specificaties:
Model 1 jaar  5 jaar
Kleur Wit  Wit
Detectie Optisch Optisch
Frequentie 869 Mhz 869 Mhz
Voeding 9V alkaline batterij + 3V STT zender TX4 Ingebouwde batterij + 3V STT zender TX4
Levensduur batterij 1 jaar voor Alkaline batterije 10 jaar voor de ingebouwde batterij
 5 jaar voor de TX4 5 jaar voor de TX4
Stroom verbruik in rust 10µA, alarm 10µA in rust 10µA, alarm 10µA
Geluid 85 dB op 3 meter 85 dB op 3 meter
Temperatuur +4°C  - +40°C +4°C  - +40°C
Afmetingen 100 mm diameter, 45 mm hoog 80 mm diameter, 42 mm hoog

1 jaar levensduur 5 jaar levensduur
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