
Rookmelder
Installatiehandleiding (Zie ook meegeleverde handleiding)

Rookmelder  Artikelnummer 1875062

Waarschuwt bij rook
De rookmelder stuurt een signaal naar
de centrale zodat de bewoners worden
gewaarschuwd (85 dB).
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Omschrijving

Bevestigen en testen
De rookdetector moet in het midden van de kamer aan het plafond worden 
vastgemaakt, in elk geval:
n meer dan 20 cm verwijderd van elke hindernis (muur, scheidingswand, ligger enz.);
n op meer dan 60 cm verwijderd van elke hoek van de kamer.

Monteer de detector nooit:

n  op minder dan 1 m van de openingen van verwarmings-, koel- of ventilatieinstallaties, 
anders kan de rook worden afgezogen of verdund;

n  in kamers waar condensatie kan optreden. Badkamers en wasruimten zijn te vermijden;
n  op plaatsen waar rookontwikkeling kan optreden (slecht geventileerde garage of 

keuken) die ongewenste inschakeling kan veroorzaken;
n in een stof- of vetrijke omgeving.

Maak de montagesokkel 
vast 1 aan het plafond.

Maak de detector 
weer dicht.

Test de detector:
houd de detectortoets 

ingedrukt...

...totdat een krachtig 
geluidssignaal van 85 dB 

weerklinkt.

De rookdetector DF-SOMFY helpt u mensenlevens en eigendommen in uw woning te beschermen, 24 uur per 

dag. Deze detector is speciaal ontworpen voor de bewaking van particuliere woningen (huis, flat).

Elke rookdetectie wordt gemeld door een krachtig alarmsignaal in werking  

te stellen en door een alarmbericht te verzenden naar de Somfy-centrale.

Certificatie

De CE-markering op dit product bevestigt dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke  
Europese richtlijnen en bewijst de conformiteit ervan met de geharmoniseerde specificaties in  
de norm EN 14604 overeenkomstig de richtlijn 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten.

Deze conformiteitsmarkering wordt uitgereikt door de certificatie-instelling AFNOR CERTIFICATION SA.
11 rue Francis de Pressensé 93 571 LA-PLAINE-SAINT-DENIS Cedex.

DF-SOMFY 
is geen 

gasdetector.
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Batterij 1 x 6LR61 alkaline

Bedrijfstemperatuur +5°C / 40°C

Afmetingen 120 x 55 mm

Geluidsniveau 85 dB

Schakel de centrale in de geheugenmodus

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan

Rookmelder in centrale opslaan

Druk op de programmeer-
toets van de centrale.

Druk op de testtoets van 
de rookmelder.

LED rookmelder licht op.

LED gaat branden en centrale 
geeft PIEP-signaal

Centrale geeft 
PIEP-signaal

'PIEP'

'PIEP'

U heeft twee minuten om de 

rookmelder in het geheugen van de 

centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de 
programmeertoets van de centrale.)

U heeft nu opnieuw twee minuten om 

een volgend onderdeel in het geheugen 

van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de 
programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)

 Technische gegevens

Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening
ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.
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