
Wat zijn de voordelen van een WTSL-F-1EU Locatie en Controle Unit? 
 
Met de WTSL-F-1EU Locatie en Controle Unit 
kunt u op afstand verschillende rook-, 
koolmonoxide- en hittemelders testen. 
 
Voor de integratie van de WTSL-F-1EU Locatie 
en Controle Unit met uw netwerk is slechts 
één Wi-Safe 2-alarm vereist.  
De Locatie en Controle Unit is dan eenvoudig 
draadloos te verbinden met bestand bedraad 
FireAngel netwerk! 
  
Bij het toepassen van WTSL-F-1EU Locatie en 
Controle Unit wordt het testen van meerdere 
onderling verbonden melders nog eenvoudiger eenvoudiger.  
U heeft de controle over al uw onderling verbonden melders vanaf één lokatie 
in de woning. 
 
Voor wie is dit nuttig? 
 
Een ongewenste melding kan eenvoudig worden gepauzeerd of getest worden 
door op de grote centrale knop op de melder te drukken, maar we weten  
dat dit niet voor iedereen gemakkelijk is. 
 
Zonder een WTSL-F-1EU Locatie en Controle Unit moeten bewoners fysiek elk 
van hun melders in verschillende ruimtes en kamers testen.  
Dit is een eenvoudige taak voor diegenen die in staat zijn om op een trap te 
staan, maar dit kan problemen op leveren voor ouderen, gehandicapten of 
wanneer de melders op een moeilijk bereikbare locatie zijn geplaatst, zoals op 
zolder of op een hoog plafond. 
 
Daarom kunt u, door slechts één WTSL-F-1EU Locatie en Controle Unit in een 
thuisnetwerk te integreren, elke melder op afstand testen met een druk op de 
knop. Dus zonder bezem of ladder!. 
 
Monitoren van uw onderling verbonden melders. 
 
WTSL-F-1EU Locatie en Controle Unit;  test en controleert alle melders die met 
elkaar zijn verbonden via de draadloze radiofrequentie - een installatieproces 



dat overigens veel sneller en veel minder ingrijpend is dan het installeren met 
doorluskabels.  
 
Wanneer melders met elkaar zijn verbonden, betekent dit dat als één melder 
een gevaar detecteert, alle melders in het netwerk afgaan.  
Dit zal niet alleen een snellere waarschuwing en meer vluchtijd geven, maar de 
melders nemen het specifieke geluidspatroon van de oorspronkelijke melder 
over. Bij een koolmonoxide melding nemen rookmelders dit signaal over. En 
natuurlijk ook andersom! 
 
Net als een afstandsbediening van een TV geeft een Locatie en Controle Unit 
de bewoners meer controle over hun brandmeldinstallatie, zowel draadloos, 
bedraad of een combinatie van beide.  
Het is niet essentieel, maar het maakt alles natuurlijk wel veel eenvoudiger en 
recht toe recht aan! 
 
Belangrijkste kenmerken: 
1. Heldere en duidelijke pictogrammen op de voorkant zodat je razend snel ziet 
of je te maken hebt met brand of koolmonoxide in de woning. 
2.Test-knop: test op afstand alle gekoppelde melders in huis vanaf één locatie. 
3.Pauze knop: Zet  alle rook- en hittemelders gedurende 10 minuten uit in het 
geval van een ongewenste melding. 
(OPMERKING: een melding kan nooit worden onderdrukt als Koolmonoxide is 
gedetecteerd) 
4. Druk op de pauzeknop als alle melders afgaan. Alle melders gaan uit. 
Behalve de melder die is geactiveerd.  
 
Alleen op deze wijze kun je identificeren waar er in de woning een 
noodsituatie is om nog sneller te reageren. 
Bij brand telt elke seconde!  
 


