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Connected smoke sensor

EUROPE: NORTT
5125860A

Ref. 121264A

INSTALLATION GUIDE
NL Verbonden rookmelder - INSTALLATIEGIDS
SE Uppkopplad rökdetektor - INSTALLATIONSGUIDE
NO Tilkoblet røykvarsler - INSTALLASJONSGUIDE
DK Tilsluttet røgdetektor - INSSTALLATIONSVEJLEDNING
FI Kytketty palovaroitin - ASENNUSOHJE

Conform with
EN 14604 (05) regulation

FIRE DETECTION
Fire alarm if smoke is detected

BIP !
85 dB

INTERCONNECTABLE
Fire alarm triggered simultaneously
on all smoke detectors in the home
BIP !

BIP !

BIP !

TaHoma® Box

More options for the connected home

BIP !

NOTIFICATIONS

SMART

NL

Hartelijk dank dat u voor een product van Somfy hebt gekozen.
Wie is Somfy ?
Somfy ontwikkelt, produceert en verkoopt motoren en apparaten voor het automatiseren van systemen van de woning, evenals systemen
voor gebruik rond het connected huis. Motorisaties voor hekken, garagedeuren of rolluiken, alarmsystemen, bediening van de verlichting,
verwarmingsthermostaten, connected huis-box met toebehoren, alle producten van Somfy beantwoorden aan uw verwachtingen op het gebied
van veiligheid, comfort en energiebesparing. Bij Somfy is het streven naar kwaliteit een proces van permanente verbetering. De reputatie van
Somfy is gebaseerd op de betrouwbaarheid van de producten, en is daardoor in de gehele wereld synoniem met innovatie en technologisch
vernuft.
Assistentie
Weten wie u bent, goed naar u luisteren, reageren op uw wensen, zo werkt Somfy. Voor alle informatie over het kiezen, kopen of installeren
van producten van Somfy, kunt u terecht bij uw verkooppunt of rechtstreeks contact opnemen met een Somfy adviseur die voor u klaar staat
en u zal begeleiden.
Garantie
Dit product wordt 2 jaar gegarandeerd gerekend vanaf de aankoopdatum.

Belangrijke informatie - veiligheid

Algemeen
Lees deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u begint met de installatie van dit Somfy product.
Houd u nauwkeurig aan de instructies die in deze handleiding worden gegeven en bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur
van het product.
Deze handleiding beschrijft het installeren en het in bedrijf stellen van dit product.
Elke installatie of vorm van gebruik dat buiten het door Somfy gedefinieerde toepassingsgebied valt, is niet toegestaan.
Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.
Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van kracht zijn geworden na publicatie van deze handleiding.
Algemene veiligheidsvoorschriften
• Dit product mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke
capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het gebruik van het product heeft gegeven.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Dompel het apparaat nooit in een vloeistof.
• Laat het apparaat niet vallen, boor er geen gaten in en demonteer het niet op straffe van het vervallen van de garantie.
• Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in direct zonlicht.
Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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Presentatie
Met dit product is uw huis nog beter beveiligd, met 3 gebruiksniveaus:
- Branddetectie: Brandalarm in geval van rookdetectie
- Koppelbaar: Gelijktijdig inschakelen van het brandalarm op alle connected Somfy-rookdetectors in huis
- Gekoppeld met TaHoma®: Meer mogelijkheden voor het connected huis (waarschuwingen per e-mail, meldingen,...)

Inhoud
Omschrijving

Aant.

Omschrijving

Aant.

Connected rookdetector

1

Batterijen 9V (6LR61)
Voor rookdetectie en alarm

1

Set bevestigingsmiddelen

1

Batterij 3V (CR123)
Voor het koppelen van de verschillende detectors

1

Recycling
Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Let er op dat u het bij een inzamelpunt of depot inlevert zodat het gerecycleerd
kan worden.
Houd de batterijen en accu's gescheiden van ander afval en laat ze apart inzamelen door een gespecialiseerd bedrijf voor recycling.
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Installatie
Plaatsen van de batterijen
Installeer de batterijen van 9V en 3V op hun respectievelijke plaatsen.
Zonder batterijen kan de connected rookdetector niet werken. U moet daarom de batterijen op de
juiste plaats en in de juiste richting aanbrengen ("+"-pool bij "+" en "-"-pool bij "-").
De batterij van 9V ( DURACELL MN1604, EVEREADY 522, GP1604A) voedt het rookdetectie- en
brandalarmsysteem.
De batterij van 3V (DURACELL ULTRA123, ENERGIZER 123) voedt het systeem voor koppeling tussen de
detectors en de werking met TaHoma®.
Test van het product
Test de connected rookdetector door op de testknop op de kap te drukken.
Als het product volledig in goed werkende staat is, klinkt een "PIEP".
NL

 Als u geen "PIEP" hoort, is de batterij niet goed of heeft het apparaat een andere storing.
Waar moet de connected rookdetector worden geïnstalleerd?
• Op elke verdieping.
• In vertrekken die vaak worden gebruikt en te veraf liggen om een geluidssignaal te horen (bij meerdere connected rookdetectors die
gekoppeld zijn, kunt u het alarm door het hele huis horen zonder instelling vooraf).
• Aan de buitenkant van ongebruikte vertrekken, zoals de ketelruimte.
Aanbevolen plaatsen:
Basisbescherming
Extra bescherming

Huis
slaapkamer
woonkamer
kelder

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

Appartement
eetkamer

gang

keuken slaapkamer slaapkamer

slaapkamer
keuken

woonkamer
rokersruimte
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Waar mag de connected rookdetector niet worden geïnstalleerd?
• Buiten
• Op een plaats waar het alarm moeilijk hoorbaar is (vertrek met dichte deur)
• Op een plaats waar de detector moeilijk bereikbaar is, met name voor het testen van de werking
• Op een plaats waar de temperatuur lager is dan 4°C of hoger dan 45° C
• Op een plaats waar de vochtigheid lager is dan 10% of hoger dan 95% (badkamer, keuken, washok, enz.)
• Op een plaats met grote en/of snelle veranderingen van de temperatuur, de druk of de vochtigheid
• Op een plaats waar de zon direct op de detector schijnt
• Op een stoffige of vuile plaats (garage, werkplaats, enz.)
• Op een plaats met veel insecten
• Op een plaats waar de rookdetectie verstoord kan worden door valse rookmeldingen: keuken, open haard, garages (uitlaatgassen), ovens,
verwarmingsketels, oliestraalkachels, enz.
• In de buurt van verwarmingstoestellen, vensters, ventilatieroosters, airconditioners, ventilators of andere apparaten die luchtstromingen
veroorzaken
• In de buurt van een plaats die warmer of kouder is dan de rest van het vertrek (ongeïsoleerde muren, luiken, enz.)

Positioneer de connected rookdetector in overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften.
30 cm

30 cm

Montage aan het plafond:
• Installeer de connected rookdetector aan het plafond in het midden van het vertrek, door hem
vast te zetten op ten minste 30 cm afstand van hoeken, muren, balken of andere obstakels.

60 cm
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.

30 cm

Montage aan een muur:
• Installeer de connected rookdetector tegen de muur door hem vast te zetten op een afstand
tussen 30 cm en 60 cm van het plafond.

.

60 cm

Montage aan een schuin plafond:
• Installeer de connected rookdetector door hem vast te zetten op een verticale afstand tussen
30 cm en 60 cm onder het hoogste punt van het plafond.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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Installatie van de connected rookdetector
• Bij gebruik van een connected rookdetector met de Tahoma®-box, moet deze
worden toegevoegd in TaHoma® alvorens hem op de bevestigingssteun vast te
maken.
• Verwijder de bevestigingssteun van de connected rookdetector door hem linksom te
draaien.
• Plaats de bevestigingssteun op de gewenste montageplaats en markeer met potlood de
plaats van de 2 bevestigingsgaten.
• Gebruik de 2 meegeleverde bevestigingsschroeven en pluggen.
• Zet de bevestigingssteun stevig vast.
• Maak de detector vast op de bevestigingssteun door hem rechtsom te draaien tot hij
vergrendelt.

Onderling koppelen

Als meerdere connected rookdetectors in huis aanwezig zijn, herkennen deze elkaar automatisch.
Als rook wordt gedetecteerd, gaat het alarm in het hele huis af, zonder dat u daar vooraf iets voor hoeft in te stellen.
®
Toevoegen aan Tahoma
®

Selecteer op de TaHoma -interface het tabblad
- Klik op het tabblad Configuratie .
- Klik op het tabblad "IO" en daarna op "Toevoegen".
- Volg de aangegeven procedure.

.

Zodra een connected rookdetector is toegevoegd in TaHoma®, kunt u naar de TaHoma®-interface gaan voor meer instellingen (meldingen,
waarschuwingen per e-mail,....). Raadpleeg de handleiding van TaHoma voor de instellingen.
Voor nog meer gemak kunt u de werking van het product ook testen via TaHoma®.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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Terug naar de oorspronkelijke configuratie
Druk op testknop van de connected rookdetector tot u 6 PIEPJES hoort.
De connected rookdetector is gereset in de oorspronkelijke configuratie.

Technische gegevens
Geïntegreerd alarm
Voeding rookdetectie en brandalarm
Voeding systeem voor onderling koppelen en met TaHoma®
Aantal detectors dat per installatie met elkaar gekoppeld kan worden
Levensduur
Radiofrequentie
Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen
Gebruikstemperatuur
Afmetingen
Gewicht

85 dB
9 Vdc 6LR61 (DURACELL MN1604, EVEREADY 522, GP1604A)
3 Vdc CR123 (DURACELL ULTRA123, ENERGIZER 123)
maximaal 50
5 jaar (rookdetectie en onderling koppelen)
868-870 MHz io homecontrol® tweerichting driebanden
868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW
868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW
869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
0°C tot + 60°C
120 x 146 x 48 mm
250 g

Somfy verklaart hierbij dat het product voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige conformiteitsverklaring staat ter
beschikking op de website www.somfy.com/ce.
EN 14604 :2005
+AC2008
(16)

0333 0333-CPR-292 133-1
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Certificatie-instelling beheerd door :
AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex
FRANCE
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