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ARGUS rookmelders

Kwaliteit van
Schneider Electric
De nieuwe ARGUS rookmelders van 
Schneider Electric waarschuwen bij brand-
gevaar: merkkwaliteit die 100% betrouwbaar is 
voor uw klanten in geval van nood.

Producten - De nieuwe generatie
Het nieuwe rookmelder gamma van 

Schneider Electric omvat de 

ARGUS Single, de ARGUS Basic, 

de ARGUS Advanced en de 

ARGUS Radio.

Veiligheid - Getest en gecertificeerd
ARGUS rookmelders hebben alle 

kwaliteitstests met glans doorstaan 

en voldoen dus aan de vereisten in 

verband met duurzaamheid, stabiliteit 

en betrouwbaarheid van de alarmen.

Oplossingen - Duurzaam en 
betrouwbaar 
Een krachtige, vaste en ingebouwde 

batterij levert een levensduur op 

van minstens 10 jaar. De rookkamer 

is voorzien van een extra rooster 

zodat minder stof en vreemde 

deeltjes kunnen binnendringen. 

Gecombineerd met de nieuwe 

vervuilingscompensatie, zorgt 

dit systeem voor betrouwbaarder 

alarmmeldingen tijdens de volledige 

levensduur van het toestel.

Minder valse 
alarmmeldingen 
dankzij het
dubbele rooster 
en de vervui-
lingscompen-
satie
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Krachtige nieuwe 
functies
De nieuwe ARGUS rookmelders zijn voorzien van 
aanvullende functies die specifiek geoptimaliseerd 
werden voor verscheidene toepassingen.

Snelle en eenvoudige installatie
Dankzij de compatibele montage-

basis kan een oude ARGUS rook-

melder snel en gemakkelijk worden 

vervangen door een rookmelder van 

de nieuwe generatie.

Karakteristieken Single
rookmelder

Basic
rookmelder

Advanced
rookmelder

Radio
rookmelder

Vervuilingscompensatie + + + +

Geluiddempingsfunctie + + + +

Signaal laag
batterijniveau

+ + + +

Geïntegreerde
warmtesensor

– – + +

Zelftest rookdetectie + + + +

Alarmgeheugen – + + +

Netwerking – 2-draadskabel 2-draadskabel Radiofrequentie 
2-draadskabel

Levensduur batterij 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

LED signaal + + + +

Kleur Wit Wit Wit Wit
Aluminium

Referentie MTN5470-2119 MTN5471-2119 MTN5472-2119
MTN5480-1119
MTN5480-1160

Relais voor alarm
(in optie)

– MTN5493-3190 MTN5493-3190 MTN5493-3190
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Optimale beveiliging - 
maximale veiligheid
Het aantal rookmelders dat u moet installeren, 
hangt af van de grootte van het appartement 
of woning en van het type en het aantal van de 
kamers.
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Optimale beveiliging
•	 Alle woonruimten 

(woonkamer, stu-

deerkamer, enz.)

•	 Zolder 

•	  Kelders zonder hoge 

stofconcentraties

•	 Trappenhuizen op alle 

verdiepingen

Minimale beveiliging
•	 Alle slaapkamers 

•	 Kinderkamers 

•	  Gangen die gebruikt 

worden als nooduit-

gangen 

•	 Trappenhuizen op de 

bovenste verdieping 

van alleenstaande 

woningen
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Aanbeveling van 
Schneider Electric
Voor een efficiënte implementatie van een 
optimale beveiliging moet u ook de juiste 
rookmelder kiezen.

Radiofrequentienetwerk

ARGUS Radio
•	 Appartementen en woningen

•	 Bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen en 

renovatie

•	 Netwerking met een combinatie van radio- 
frequentie en/of kabel

Individuele eenheden
ARGUS Single
•	Appartementen & woonfaciliteiten

•	 Nieuwe gebouwen, bestaande 
gebouwen & renovatie

•	Geen netwerkingmogelijkheid

Bekabeld netwerk

ARGUS Basic en ARGUS Advanced
•	 Appartementen en woningen

•	 Nieuwe gebouwen

•	 Netwerking via een tweedraadskabel
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De nieuwe generatie
Het veiligheidsgevoel levert een essentiële 
bijdrage tot het comfortgevoel in de eigen 
woning. Bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten wordt daarom meer en meer belang 
gehecht aan het veiligheidsaspect. Er worden 
zelfs meer veiligheidsproducten gebruikt dan de 
wettelijke voorschriften en de normen vragen.

Betrouwbare beveiliging
Als u veel belang hecht aan 

veiligheid, kunt u altijd rekenen 

op de rookmelders van 

Schneider Electric. Met hun 

nieuwe functies in een vormgeving 

die haar waarde bewezen heeft, 

zijn het betrouwbare wachtposten 

die u waarschuwen voor het te

laat is.

Verplichte rookmelders
Regeringen hebben ook erkend dat 

rookmelders een belangrijke bijdrage 

leveren tot de veiligheid in woon-

gebouwen. Ze hebben daarom de 

implementatie ervan geregeld in hun 

bouwverordeningen. Rookmelders 

zijn vandaag in vele landen en 

regio’s verplicht (Vlaanderen, 

Wallonië en Brussel).

100% veilig.
100% Schneider 
Electric.
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Schneider Electric nv/sa

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veran-
deringen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de 
manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan 
geenszins contractueel worden beschouwd.

Dieweg 3
B-1180 Brussel 
Tel.: (02) 373 75 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.schneider-electric.be

BTW: BE 0451.362.180
RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB
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