Met de stille functie kunt u handmatig de rookmelder zo instellen dat deze gedurende een
bepaalde duur minder gevoelig is. Dit kan nuttig zijn als een alarm is afgegaan dat duidelijk vals was of als u een grote rook- of stofontwikkeling verwacht en een alarm wilt voorkomen.

Geen geluid

Gebruiksaanwijzing

Zodra deze tijd is verstreken, schakelt de rookmelder meteen uit de stille modus. De normale bewakingsfunctie is weer actief en de led knippert weer zoals in de normale werkende staat.
Hittedetectie

• Zo centraal mogelijk in de ruimte plaatsen (met inbegrip van hoeken in een hal)
• Maximale plafondhoogte: 6 m

10 sec

Art.-nr. MTN5480-11xx

3x

Externe alarmen die worden geactiveerd door een lokaal alarm vanaf een rookmelder in
een netwerk worden niet opgeslagen.

Gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing voor rookmelders komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Beschrijving van de functie
• Installatie
• Bediening
• Onderhoud
• Technische gegevens
De gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de volgende gebruikers:
• Planners/bouwkundigen/systeemintegreerders
• Monteurs
• Rookdetectiespecialisten
• Huiseigenaren
• Huurders

|

Deze gebruiksaanwijzing vormt een integraal onderdeel van het product. Na installatie en ingebruikname dient de handleiding aan de gebruiker te worden overgedragen.

1x

• Installatie aan schuin aflopende plafonds met een helling van meer dan 20°, in het
hoogst gelegen gedeelte op een afstand van 0,5 - 1 m tot de geveltop.

– oppervlakte ≤ 36 m2, elke balkhoogte: Geïnstalleerd op de balk of op het plafond, zoveel mogelijk in het midden van de kamer
– Oppervlakte > 36 m2 en balkhoogte > 20 cm: één rookmelder per ruimte

• Installatie in nauwe gangen, zoveel mogelijk in het midden van het plafond. Als er vaak
valse alarmen kunnen optreden, is wandmontage ook een optie in kleine ruimten.
0,5 sec

Led licht rood op (om de 0,5
sec)

• In ruimten die van elkaar in hoogte zijn gescheiden door een verhoging of galerij: voor
verhogingen >16 m2 en lengte en breedte >2 m moet er een rookmelder onder de verhoging worden geïnstalleerd.
• Aan niet-dragende plafonds

45 sec

Signaaltoon 1 x kort (om de
45 sec)

1x

• Mogelijk in keukens die als vluchtroute dienen
• Afstand tot plafond: 0,3–0,5 m
• Verticale afstand tot meubilair: ten minste 1 m
1/2

6 Min

6 Min

Led licht rood op (om de 6
min)

1/2
≥ 0,5 m

Storing (zelftest mislukt)
45 sec
3x

45 sec

Signaaltoon 3 x kort (om de
45 sec)

6 Min

Led licht rood op (om de 6
min)

45 sec

Signaaltoon 3 x kort (om de
45 sec)

6 Min

Led licht rood op (om de 6
min)

< 20°

De rookmelder voert regelmatig een rookdetectiezelftest uit. Hiervoor worden de rookkamer en de beoordelingselektronica continu getest. Als er tijdens deze test een fout optreedt, meldt de rookmelder deze storing met een akoestisch signaal. Het ledlampje
knippert zoals in de normale werkende staat.

½

De rookmelder stelt de alarmdrempel dienovereenkomstig bij om valse alarmen als gevolg van vervuiling en veroudering te voorkomen.

• Rookmelders kunnen geen brand blussen!
• De rookmelder werkt alleen betrouwbaar als deze op een geschikte locatie is geenstalleerd en er regelmatig onderhoud aan de rookmelders wordt gepleegd.
• De rookmelder mag niet worden geverfd of gelakt!

• Rookdampen zijn zeer giftig. Al wanneer er een paar keer rook is ingeademd,
leidt dit tot verlies van bewustzijn en binnen korte tijd tot de dood!
• Als er brand is, zorg dan dat u en andere aanwezigen zich zo snel mogelijk in veiligheid brengen.
• Help vooral kinderen, ouderen en personen met een beperking.

6 Min

≤ 60 m2

60 - 120 m2

Einde levensduur
45 sec
3x

3x

6 Min

Het is echter wel mogelijk dat er een alarm wordt geactiveerd als gevolg van bovenmatige
vervuiling.

Rookmeldersignalen

|

max. 15 m

≤ 20 cm

Aansluitingen, displays en bedieningselementen

Zorg dat alle personen in het gebouw het alarm van de rookmelder herkennen zodat ze afweten van mogelijk gevaar en daarnaar handelen.
Zorg dat alle bewoners met verminderd hoorvermogen tijdig worden geïnformeerd
over een alarm en zich in veiligheid kunnen brengen.

|

A

49 mm

• Het is verstandig om goed na te denken over brandpreventie en over hoe u bij
brand zou handelen voordat zo'n gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet
(vluchten, evacuatie).

> 20 cm

Bij langduriger afwezigheid bestaat de kans dat u het batterijstoringssignaal niet
hoort.
Om dit te voorkomen, dient u meteen na thuiskomst een functietest uit te voeren!

• Bel vervolgens zo snel mogelijk met 112!

> 36 m2

E

> 36 m2

> 36 m2

De volgende ledlampjes en akoestische signalen duiden op de verschillende statussen
van de rookmelder.

D

Kennismaking met de rookmelder

112 mm

Inhoud van de levering

0,3 - 0,5 m

2x

A
B
C
D
E

> 20°

> 20 cm

GEVAARLIJK
Risico van letsel als gevolg van rookvergiftiging!

A

1m

3x

De rookmelder detecteert de continue veroudering van de rookkamer in de loop der jaren.

• Rookmelders detecteren rook maar geen vlammen, hitte of warmte

5-

Zelftest rookdetectie

Vervuilingscompensatie

LET OP

0,

1/2
1/2

1x korte signaaltoon - onderbreking van 8 uur - 3x korte signaaltoon - onderbreking van 8
uur - 10x korte signaaltoon - onderbreking van 8 uur - regelmatige signaaltoon (om de 45
sec).

Voor uw veiligheid

½

3x

45 sec

De permanente batterij van een rookmelder heeft bij normaal gebruik een levensduur van
ten minste 10 jaar. De frequentie van alarmen en de gebruiksomstandigheden zijn van invloed op de levensduur.

Het batterijstoringssignaal wordt door de rookmelders aanvankelijk automatisch onderdrukt om personen 's nachts niet te storen. Er is slechts één reeks korte signaaltonen die
elk met een tussenpoos van acht uur klinken:

• Afstand tot wanden, hoge kasten of afscheidingen: min. 0,5 m

Wandmontage:

Intelligent batterijstoringssignaal

Het batterijstoringssignaal wordt geactiveerd ruim voordat het batterij aan het eind van zijn
levensduur is gekomen (ten minste 30 dagen). Dit geeft u voldoende tijd om de rookmelder te vervangen door een nieuwe.

Alarmtoon 3 x lang - pauze 3 x lang - ...

Batterijstoring (zwakke batterij)

Op deze manier ziet u dat een rookmelder een alarm heeft geactiveerd terwijl u afwezig
was en kunt u de oorzaak onderzoeken.

– Borgpennen voor ARGUS rookmelder (Art.-nr. MTN547000)
– Systeemrelais inbouw voor ARGUS rookmelders (Art.-nr. MTN5493-3190)

1,5 sec

0,5 sec

Als er een lokaal alarm wordt geactiveerd, wordt dit alarm in de rookmelder opgeslagen.
U kunt het alarmgeheugen resetten met de functietoets.

Accessoires

Led licht rood op (om de 10
sec)

• Installatie aan opgedeelde plafonds (bijv. blootliggende balken), afhankelijk van de
balkhoogte en oppervlakte
1,5 sec

Alarmgeheugen

De rookmelder geeft het opgeslagen alarm aan tot ongeveer 24 uur nadat het alarm is opgehouden door de gele led te laten knipperen.

10 sec

Testmodus

Als de rookmelder zich in de stille modus bevindt, is hittedetectie geactiveerd.
Als de omgevingstemperatuur snel stijgt of nadat een specifieke temperatuurwaarde is
bereikt, doet de rookmelder een alarm afgaan. De alarmsignalen zijn gelijk aan die voor
rookdetectie.

• Installatie aan horizontale plafonds of schuin aflopende plafonds met een maximale helling van 20°.
• Maximaal bewakingsbereik per rookmelder: 60 m², ongeacht de vorm van de ruimte

Als u op de functietoets drukt, schakelt de rookmelder negen minuten lang in de stille modus. Hierdoor wordt de alarmdrempel sterk verhoogd en zal het alarm niet afgaan. Gedurende deze tijd licht de led om de 10 seconden op.

ARGUS rookmelder RF Duo

Bewakingsbereik en afstanden

Stille modus

max. 7,5 m

nl

max. 6 m

Stille functie
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B

C

B

2x
D

C

E

Geen geluid

6 Min

De rookmelder kan met andere ARGUS RF-rookmelders in een netwerk communiceren
via een ingebouwde RF-module. Het is ook mogelijk om het apparaat te verbinden met
andere ARGUS-rookmelders dmv bekabeling.
Een netwerk is nuttig als u een appartement of volledige woning met rookmelders wilt uitrusten.
Zodra één rookmelder rook detecteert, doet deze een alarm afgaan (lokaal alarm) en
stuurt dit alarmsignaal door naar alle overige rookmelders in het netwerk. Ook de overige
rookmelders kunnen een alarm doen afgaan (extern alarm). Dit zorgt ervoor dat alle personen in het appartement of de woning tijdig worden gewaarschuwd.

6 Min

Led licht rood op (om de 6
min)

Lokaal alarm (rookdetectie)
1,5 sec
3x

1,5 sec

Alarmtoon 3 x lang - pauze 3 x lang - ...

De montagelocatie kiezen

½

0,5 sec

0,5 sec

Gevaar van dodelijk letsel als gevolg van ongeschikte installatielocatie!
En slecht gekozen installatielocatie kan tot gevolg hebben dat er bij brand te laat
wordt gewaarschuwd of dat er valse alarmen afgaan.

Neem bij twijfel een op het gebied van rookmelders gediplomeerde specialist in de
arm om de installatie uit te voeren.

Led licht rood op (om de 0,5
sec)

De rookmelder is bedoeld voor gebruik in gebouwen met woonfunctie en ruimten met
overeenkomstige functie.

Extern alarm (rookdetectie)
1,5 sec
3x

GEVAAR

Neem altijd de volgende installatie-informatie en de technische gegevens van de
rookmelder in acht.

3x

De rookmelder biedt tevens diverse comfortfuncties.
Opname in netwerk

C DIP-schakelaar voor RF-netwerk
E Markering van installatiepositie

De rookmelder wordt gevoed door een permanente batterij die bij normaal gebruik een levensduur van ten minste 10 jaar heeft.
De rookmelder bewaakt continu de rookdetectiefunctie in de rookkamer en de batterijspanning. Storingen of een zwakke batterij worden aangegeven door akoestische signalen en ledlampjes.

B Functietoets en led (rood/geel)
D Aansluitblok voor netwerkkabel

Beschrijving van de functie
De ARGUS rookmelder RF Duo (hierna rookmelder) is een op batterij werkende rookmelder voor woningen die voldoet aan NEN14604 en vfdb 14/01.
De rookmelder detecteert meteen rook van smeulend en open vuur. Een luid akoestisch
signaal en een knipperende led waarschuwt personen tijdig voor rook zodat ze het gevaarsgebied kunnen verlaten. De rookmelder werkt volgens het lichtverstrooiingsprincipe.
De melder meet de verstrooiing van lichtstralen in een rookkamer. Als de lucht een grote
hoeveelheid deeltjes bevat als gevolg van rook, dan worden de stralen sterker weerkaatst
en bereiken deze een sensor die een alarm doet afgaan.

A Montagebasis

Normale modus

Rookmelder
Montagebasis
Anti-stoffolie
Montagematerialen
Gebruiksaanwijzing

>1m

1,5 sec

Alarmtoon 3 x lang - pauze 3 x lang - ...

3x

6 Min

6 Min

Led licht rood op (om de 6
min)

De rookmelder kan ook worden geïnstalleerd in recreatievoertuigen (bijv. caravans).
Om optimale bescherming tegen rook te waarborgen is het van cruciaal belang dat een
gebouw is voorzien van het juiste aantal rookmelders, dat deze op de correcte locaties zijn
geïnstalleerd en dat ze goed in gebruik zijn genomen.

|

Rookmelders moeten zo worden geïnstalleerd dat de rook deze snel in de vroege
stadia van brand bereikt.

1/2

1/2

Ongeschikte installatielocaties
• Keukens waar vaak sprake is van blootstelling aan stoom of kookdampen. Hier zouden
extra speciale melders (bijv. warmtemelders) kunnen worden gebruikt.
• In de directe nabijheid van open vuur of ovens die rook kunnen afgeven.
• Badkamers waar vaak sprake is van blootstelling is aan waterdampen.
• Garages waar sprake is van blootstelling aan auto-uitlaatgassen.
• In de directe nabijheid van lampen, elektronische ballasten, transformatoren of andere
elektromagnetische velden die verstorend kunnen werken op de elektronica van de
rookmelder.
• In de directe nabijheid van ventilatieopeningen (airconditioning, centraleverwarmingssysteem) en ventilatoren.
• In de directe nabijheid van warmtebronnen of direct zonlicht.
• Ruimten waar permanent sprake is van hoge stofconcentraties (bijv. werkplaatsen).

|

Als er sprake is van hoge stofconcentraties (bijv. tijdens renovatie- of verbouwingswerkzaamheden) dient u de rookmelder te demonteren zolang de werkzaamheden gaande zijn. Plaats de rookmelder terug op zijn oorspronkelijke locatie en voer
een functietest uit zodra de werkzaamheden zijn afgerond!
Directe straling van warmte (bijv. direct zonlicht of de nabijheid van sterke
lichtspots) kunnen de rookmelder en de batterij beschadigen. Installeer de rookmelder op een locatie met voldoende afstand tot sterke warmtebronnen.

De rookmelder bewaakt het specifieke gebied rondom zijn installatielocatie en niet
noodzakelijkerwijs andere ruimten of andere verdiepingen.

Alarmgeheugen (lokaal alarm)
Geen geluid

Als het alarm vanuit de lokale rookmelder ophoudt, wordt het alarm niet langer doorgestuurd. Dan stopt ook het alarm dat de overige rookmelders in het netwerk afgeven.
Het is ook mogelijk om de rookmelder in een netwerk op te nemen met bestaande
rookmelders van ARGUS Connect.

|

Rookmelders die in een netwerk zijn opgenomen zijn geen vervanging voor een
brandalarmsysteem!
ARGUS-rookmelders gelden volgens de voorschriften voor gebouwen niet als netwerkrookmelders. Gebouwen die volgens de geldende voorschriften moeten zijn
uitgerust met netwerkrookmelders, moeten tevens zijn voorzien van een brandalarmsysteem.

45 s
3x

45s
3x

Led licht geel op ( 3 x om de
45 sec)
EAV56192-01 07/15
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Minimale en optimale bescherming

RF-netwerk

Uw appartement of woning moet ten minste zijn uitgerust met een minimaal aantal rookmelders om bij brand te zorgen voor minimale bescherming A

De in de rookmelder ingebouwde RF-module maakt het mogelijk om de rookmelder in een
RF-netwerk op te nemen. Dit wordt ingesteld door de twee DIP-schakelaars aan de achterkant van de rookmelder.

In de volgende ruimten moet daarom minstens één rookmelder (afhankelijk van de grootte
van de ruimte) worden geïnstalleerd:
Alle slaapkamers
Alle kinderkamers
Gangen die als vluchtroute dienen
Trappen: bovenste verdieping

•
•
•
•
•

Woonkamers
Zolders
Kelders met permanent hoge stofconcentraties
Alle gangen
Trappen: elke verdieping

1
0

Als er sprake is van een RF-netwerk dan kunt u diverse RF-groepen creëren waarin alleen
bepaalde rookmelders in één netwerk worden ondergebracht (bijv. op één verdieping) en
om diverse groepen in een zendradius af te bakenen.
Ook kunt u via kabels verbonden rookmelders in een installatie combineren met rookmelders in een RF-netwerk. Zo kunt u meerdere fysieke verbindingen combineren met RF A
of meerdere RF-groepen met een bedraad netwerk B tot één algemeen netwerk.

Om bij brand optimale bescherming B te waarborgen, moet u ook rookmelders in de
volgende ruimten installeren:

U kunt in één installatie maximaal 40 rookmelders in een netwerk met elkaar verbinden.
Bij meer dan 40 rookmelders duurt het te lang voordat de laatste rookmelder het alarmsignaal ontvangt.

|

Voer altijd een functietest uit voorafgaand aan de uiteindelijke installatie van de
rookmelders om het doorsturen van alarmen te testen.

1

1

2

• In één RF-groep kunnen maximaal 10 via een netwerk met elkaar verbonden rookmelders worden opgenomen
• In één installatie kunnen maximaal 40 via een netwerk met elkaar verbonden rookmelders worden opgenomen
• Het RF-bereik is binnenshuis ongeveer 30 m
• Maximaal 1 rookmelder per fase

A=

A

B=

1.1

1.2

1.4

Gebruik voor installatie uitsluitend het meegeleverde installatiemateriaal!
Door de rookmelder in de montagebasis te schroeven maakt deze contact met de contactpunten van de batterij. Hierdoor wordt de batterij geactiveerd en begint de levensduur van
de batterij. De rookmelder moet stevig op zijn plaats in de montagebasis worden gestoken.
Als de rookmelder uit de montagebasis wordt gehaald, worden de contactpunten van de
batterij losgekoppeld en wordt de rookmelder onmiddellijk gedeactiveerd.

A
3

Zorg dat u de rookmelder goed uitgelijnd installeert. De rookmelder moet zo worden geenstalleerd dat het regelmatig oplichten van de led aanwezige personen niet stoort.
De ideale uitlijning van de rookmelder wordt vereenvoudigd dankzij markeringen op de
rookmelder en de montagebasis. De rookmelder kan alleen op zijn plaats in de montagebasis worden gestoken en geactiveerd als deze markeringen na het inschroeven op elkaar zijn uitgelijnd.

... max. 10

1.2

1.3

2.1

3.1

2.2

3.2

2.3

3.3

5 Sluit de netwerkkabel aan (let op polariteit).

1 Schakel DIP-schakelaar 1 in de “programmeermodus”; schakel het blok naar AAN.

1 Druk kort op de functietoets.

2 Druk 3 x kort op de functietoets. De gele led licht 4 x snel achtereen op. De groepsID is nu verwijderd.

De rode led knippert weer zoals in de normale werkende staat.

3 Herhaal deze verwijderingsprocedure voor elke rookmelder.

2

3

2

3

2

3

2

3

4

B

C

C

B

... C

3x

Functietest
De functietest wordt gebruikt om te controleren of de alarmsignalen van de rookmelder
correct werken. De rookmelder controleert door middel van een zelftest regelmatig of de
rookdetectie naar behoren functioneert. Test de werking niet met rook of vuur. U kunt gewoon de functietoets gebruiken.
Voer altijd een functietest uit:
• na installatie en telkens nadat het apparaat in de montagebasis is ingebracht
• na een lange afwezigheid (meer dan 30 dagen)
• ten minste eens per jaar.

4

B

3x

4x

|

LET OP
Risico van gehoorschade vanwege de alarmtoon!
De functietest activeert de luide alarmtoon van de rookmelder (ten minste 85
dB(A)). Blijf zover mogelijk uit de buurt van de rookmelder vandaan en bescherm
uw oren zolang deze alarmtoon klinkt.
U kunt de functietest alleen uitvoeren met een geactiveerde rookmelder. De rookmelder moet in de montagebasis zijn gestoken.

1 Druk ten minste 1 seconde lang op de functietoets van de rookmelder.
1
0
1

2

3

4

1

2

3

4

Er klinkt met korte tussenpozen een alarmtoon en de led licht elke 0,5 sec. op zolang u de
functietoets ingedrukt houdt. Deze alarmsignalen zijn gelijk aan die van een echt alarm.

=

|

Als een alarm al in de rookmelder is opgeslagen wanneer de functietest wordt uitgevoerd, dan wordt het opgeslagen alarm gewist door eerst op de functietoets te
drukken. Dat zal het geactiveerde alarm doen klinken.

RF-groepen creëren met programmeermodus

|

Als er geen alarmsignalen te horen zijn, heeft de batterij het einde van zijn levensduur bereikt. In dit geval moet de rookmelder meteen worden vervangen.

Als u meer dan 16 RF-groepen nodig hebt, kunt u met de programmeermodus meer dan
16 miljoen verschillende groepsadressen toewijzen om RF-groepen te creëren.

|

Als u op de functietoets drukt, schakelt de rookmelder negen minuten lang in de
stille modus en licht tijdens die negen minuten de led om de 10 seconden op.

1
0

1

Dat doet u zo:
1 Schakel DIP-schakelaar 4 in de “programmeermodus”; schakel het blok van alle
rookmelders naar AAN.
2 Een RF-groep met twee rookmelders creëren. Druk hiervoor binnen 100 seconden 3
x kort op de functietoets op beide rookmelders.

3

De gele led knippert langzaam. De twee rookmelders zijn nu op hetzelfde groepsadres ingesteld. De gele led knipper op het einde 4 x snel. De twee rookmelders communiceren
nu via een netwerk met elkaar.
6

3 De RF-groep uitbreiden (meer rookmelders toevoegen). Druk hiervoor 3 x snel op de
functietoets op een rookmelder die u al hebt geprogrammeerd.
De gele led knippert langzaam en de rookmelder verzendt zijn groepsadres.

Verbinding van rookmelders

4 Druk hiervoor binnen 100 seconden 3 x snel op de functietoets op aanvullende rookmelders.

Bedraad netwerk
Een bedraad netwerk wordt aangelegd via de netwerkaansluitpunten (+/-) aan de achterkant van de rookmelder.
De volgende elementaire principes zijn van toepassing:
• Afzonderlijke tweeaderige kabel (bijv. telefoonkabel van 0,8 mm) vereist
• Er kunnen maximaal 40 rookmelders in één netwerk worden opgenomen
• Kabellengte tussen twee rookmelders: max. 25 m
• Totale kabellengte van netwerk: max. 500 m
• Verbind in een netwerk alleen geschikte ARGUS-rookmelders met elkaar
• Let op de polariteit van de kabel.

De gele ledlampjes knipperen langzaam. De rookmelders ontvangen het verzonden
groepsadres. De gele ledlampjes knipperen op het einde 4 x snel. De rookmelders communiceren nu via het netwerk met de RF-groep.

|

Creëer een RF-groep met de DIP-schakelaars of via de programmeermodus! De
methoden kunnen vanwege de verschillende groepsadressen niet door elkaar
worden gebruikt.

Service en onderhoud
Om van een betrouwbare werking van de rookmelder verzekerd te zijn moet deze regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd, ten minste eens per jaar.

|

Voor rookmelders in een netwerk wordt ook het doorsturen van alarmen gecontroleerd.
Als de functietest wordt uitgevoerd met de lokale rookmelder wordt het testalarm doorgestuurd naar alle rookmelders in het netwerk. Deze doen ook een testalarm afgaan.

|

Voer de functietest uit op alle rookmelders in het netwerk om de doorstuurfunctie
van elke rookmelder te testen.

Als het testalarm niet werkt bij rookmelders in een netwerk, ga dan na of ze goed met elkaar zijn verbonden en controleer de werking van elke rookmelder afzonderlijk. Vervang
defecte rookmelders meteen.

... (+)
... (-)
>5s

Het kan hierbij helpen om een onderhoudslogboek bij te houden. Hierin dient u de
exacte installatielocatie, door u waargenomen storingen en door u getroffen maatregelen ter verhelping van de storingen te noteren.
Geef zo nodig aan wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud (bijv. in het geval
van huurappartementen). Meld door u waargenomen storingen onmiddellijk aan
de verhuurder.

Rookmelder bedienen

...

4

7 Voer een functietest uit.

4

De gele led gaat uit.

...

4

3

A

½

A

6 Druk de rookmelder in de montagebasis (markeringen moeten op elkaar zijn uitgelijnd) en draai hem rechtsom. Als het goed is, voelt u de rookmelder op zijn plaats
vastklikken.

!

Een opgeslagen lokaal alarm wordt ongeveer 24 uur lang aangegeven door middel van
een knipperende gele led. Het is ook mogelijk om het alarmgeheugen handmatig te resetten.

4x

1
0

4 Stel het RF-netwerk op de rookmelder in.

Alarmgeheugen resetten

Als u een rookmelder uit een RF-groep wilt verwijderen of deze naar een andere RF-groep
wilt omprogrammeren, dan moet u eerst het opgeslagen groepsadres verwijderen.

2

3.4

1
0

1

3x

A

In stand “0000” (alle DIP-schakelaars omlaag) in beide DIP-schakelaarblokken is
de RF-module uitgeschakeld. In alle andere standen is de RF-module ingeschakeld en verstuurt deze met regelmatige tussenpozen een RF-telegram.

1

C

< 0,5 sec

4x

RF-groepen verwijderen

2.4

Hiervoor dient u de DIP-schakelaars op alle rookmelders in een RF-groep in dezelfde
stand te schakelen (bijv. 1010 of 0110). Dit resulteert in 16 combinaties.

2 Lijn de montagebasis uit. De pijl op de montagebasis markeert de uiteindelijke positie
van de led op de geïnstalleerde rookmelder.

5

3x

1
0

Door rookmelders in een netwerk op te nemen via de DIP-schakelaars kan de
rookmelder ook worden gebruikt in combinatie met oudere types ARGUS Connect-rookmelders.

3 Bevestig de montagefolie en montagebasis met twee schroeven aan het plafond.
Voer de netwerkkabel door de reeds aanwezige opening in de montagefolie.

... 9 Min

...

1.4

Als u maximaal 16 RF-groepen binnen uw installatie nodig hebt, kunt u deze direct creëren met het DIP-schakelaarblok “groeps-ID” op de rookmelder.

|

B

4
< 100 s

RF-groepen creëren met DIP-schakekaars

|

4x

Zodra deze tijd is verstreken, schakelt de rookmelder meteen uit de stille modus. De normale bewakingsfunctie is weer actief en de led knippert weer zoals in de normale werkende staat.

3x

1
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1 Leg de netwerkkabel naar de installatielocatie.

2

3x

1

1.3

De batterij is permanent geïnstalleerd in de rookmelder en kan niet worden vervangen.
Met afdichtpennen (leverbaar als accessoires) kunt u tijdens het installeren van de rookmelder controleren of er met de rookmelder is geknoeid of deze op onbevoegde wijze gedemonteerd is geweest.

1.5

∅ ≤ 30 m

De rookmelder kan alleen worden geïnstalleerd met de meegeleverde montagebasis. De
meegeleverde montagefolie met voorgeboorde gaatjes beschermt de achterkant van de
rookmelder tegen boorstof.

C

In de stille modus is er sprake van een lage rookdetectiegevoeligheid. Let dan extra
goed op rookontwikkeling in de detectieruimte en de mogelijke oorzaken. Als er
een sterke rookontwikkeling is, zal er ondanks de stille modus wel een alarm klinken.

|

4

...

1

1.1

1.4

3

B

B

Montage

2

De rookmelder schakelt voor de duur van ongeveer negen minuten in de stille modus en
de led licht tijdens die negen minuten om de 10 seconden op.

1

• Maximaal 2 RF-groepen per fase
B=

...

4

< 100 s

A

• Met de programmeermodus kunnen meer dan 16 miljoen RF-groepen worden gecreeerd.

3

A

Als niet alle rookmelders in een netwerk een alarm laten horen, controleer dan de
lengte van de kabels en het bereik van het RF-signaal.

• Via een DIP-schakelaar kunnen maximaal 16 RF-groepen worden gecreëerd.

2

1
0

De volgende elementaire principes zijn van toepassing:

A=

1 Druk kort op de functietoets.

De controle omvat het volgende:
• De installatielocatie (afstand tot wanden en muren, meubilair enz.; gewijzigd gebruik
van de ruimte)
• Visuele inspectie van de rookmelder (waarneembare mechanische schade, vervuiling,
met name aan het buitenrooster)
• De installatie (goede bevestiging van de montagebasis, stevigheid van de bevestiging
van de rookmelder op de montagebasis)
• Functietest (akoestische en visuele alarmen)
Reinig de buitenkant van de rookmelder regelmatig met een vochtige doek en gebruik een
stofzuiger of borstel om stof te verwijderen.
De rookmelder mag niet met perslucht worden gereinigd!

|

De rookmelder heeft een levensduur van 10 jaar. Vervang de rookmelder zodra
deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt!

Technische gegevens
Werkingsprincipe:
Detectietype:
Voeding:
Levensduur batterij:
Levensduur apparaat:
Signaal batterijstoring:
Visuele indicatie:
Gevoeligheid:
Geluidsniveau signaal:
Netwerk:
Netwerkkabel:
Totale kabellengte:
Kabellengte tussen twee rookmelders:
RF-frequentie:
RF-bereik:
Bereik bedrijfstemperatuur:
Afmetingen (zonder montagebasis):
Typenr.:
Getest:
Q-label:
Bedoeld gebruik:

Strooilicht
Rook of hitte
Lithiumbatterij, permanent geïnstalleerd
10 jaar
10 jaar
Min. 30 dagen, om de 45 s
Rode/gele led
NEN 14604
Ong. 85 dB(A) op 3 m afstand
Max. 40 rookmelders
bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8mm
max. 500 m
max. 25 m
868 MHz
Max. 30 m binnenshuis
Max. 100 m buitenshuis
0 °C tot +60 °C
112 x 49 mm (ø x H)
54S40
Volgens DIN EN 14604 (komt overeen met
NEN 14604)
Conform vfdb-richtlijn 14/01
Conform DIN 14676

BOSEC certification
Characteristics certified by BOSEC brand
Mounting type:

ceiling and wall

Main power source:

fix installed lithium battery

Autonomy:

at least 10 years

Interconnectable device:

yes, wire or radio-frequency

Suitable for installation in a recreational vehicle:

yes

Individual alarm indicator:

yes, LED (red)

Alarm prevention facility:

yes

Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel
verzamelpunt voor elektrisch afval brengen. Professionele recycling ontziet de
grondstoffenreserves en zorgt ervoor dat aan alle reguleringen in verband met
de bescherming van gezondheid en milieu wordt voldaan.

Schneider Electric Industries SAS
Neem bij technische vragen contact op met de klantenservice in uw land.
www.schneider-electric.com
1.

max. 25 m

2.
max. 500 m

max. 25 m

...max. 40
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Stille functie
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