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BUVA HANG- EN SLUITWERK
Onderhoud, reiniging en nastellen
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BUVA OnderhOUd, reiniging en nAstellen

BUVA scharnieren
De scharnierpennen uitnemen en licht invetten met zuurvrije 
vaseline. Scharnieren bij voorkeur niet schilderen.

BUVA veiligheidsdeursloten en meerpuntssluitingen
De BUVA veiligheidssloten zijn onderhoudsarm. Voor sloten 
geplaatst in kustgebieden raden wij aan eenmaal per jaar de 
dag- en de nachtschoot  en de haakschoten licht in te vetten 
met zuurvrije vaseline. Het slot mag niet geschilderd worden 
en bij montage van het beslag mag niet door het slot 
geboord worden.

BUVA veiligheidscilinders
Gebruik geen olie, grafiet of vet. Vuil en stof kleven hier  
aan vast. De cilinders inspuiten met speciale cilinder- en 
slotspray.

BUVA raamboompjes en oplegsloten
Deze hebben geen onderhoud nodig.

BUVA aluminium veiligheidsbeslag
Regelmatig reinigen met een zeem en vloeibaar, niet  
agressief schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schuur-
middelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen. 

Onderhoudsfrequentie
- Woning meer dan 10 km uit de kust éénmaal per 2 jaar
-  Woning minder dan 10 km uit de 

kust of in een industrieel gebied éénmaal per jaar
- Woning direct aan de kust tweemaal per jaar

Reiniging en onderhoud RVS hang-
en sluitwerk

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat hang- en sluitwerk 
van roestvast staal geen onderhoud nodig heeft. Juist voor 
roestvast staal is regelmatig onderhoud nodig om de fraaie 
uitstraling van het oppervlak te behouden. 

Wanneer roestvast staal hang- en sluitwerk wordt toegepast 
tijdens de bouwfase kunnen daarop resten van specie, 
cementwater, kalk, beton en verf achterblijven. Deze resten 
moeten direct met veel water worden verwijderd, omdat zich 
hierop neerslag uit een industriële omgeving kan afzetten. 
Deze neerslag kan zwavelverbindingen bevatten, die het 
roestvast staal aantasten. Tijdens de bouw moet beschadi-
ging van het geborstelde of gepolijste oppervlak voorkomen 

worden. Bij voorkeur wordt het roestvast staal hang- en 
sluitwerk vlak voor de oplevering aangebracht.
Ook na de oplevering zal roestvast staal onderhouden  
moeten worden. Door industriële vervuiling, ijzerdeeltjes  
in lucht of grond en vervuiling door gebruik kan er aanslag 
(‘roestaanslag’) op het materiaal ontstaan die het fraaie 
uiterlijk ontsieren.  

Reinigings- en onderhoudsfrequentie RVS hang- en 
sluitwerk
De reinigingsfrequentie is afhankelijk van een aantal  
factoren zoals:

 ◆ aanwezigheid van tram of treinverkeer
 ◆ chloride neerslag (kuststrook tot 20 km landinwaarts)
 ◆ stedelijk of industrieel gebied
 ◆ oriëntatie van de gevel en blootstelling aan regen 

Afhankelijk van deze vervuilende factoren ligt de reinigings-
frequentie tussen 1 en 4 keer per jaar.

Onderhoudsvoorschriften
Gebruik nooit staalwol, staalborstels, schuurpapier, schuur-
middel of schoonmaakmiddelen zoals soda, ammonia en rui-
tenreinigers. Deze kunnen het roestvast staal beschadigen.

Indien er vliegroest zichtbaar 
is op het product kan dit 
schoongemaakt worden met 
BUVA RVS CLEAN. Dit is een 
setje bestaande uit een flesje 
van 50 ML RVS CLEAN, een 
sponsje en een polijstblad. 

Gebruiksinstructie
De cleaner wordt op de te reinigen oppervlakte aangebracht 
met een vochtige spons. De inwerktijd is afhankelijk van de 
vervuiling. Hardnekkige vervuiling kunt u met het polijstblad 
verwijderen. Aansluitend afspoelen met koud water en 
nawrijven met een droge doek. Om uw RVS nog meer te laten 
glanzen kunt u na deze behandeling het product inspuiten 
met onze RVS glans clean. 

Setje RVS CLEAN: 2675109
Spuitbus 400ml: 2675110

De producten zijn te bestellen bij BUVA of verkrijgbaar via 
onze webwinkel.

BUVA Hang- en sluitwerk
Reiniging en onderhoud



BUVA OnderhOUd, reiniging en nAstellen

BUVA Hang- en sluitwerk
Nastellen sluitkommen, sluitplaten en scharnieren

Fig. 1
Sluitplaat

Fig. 2 
Losdraaien
schroeven  
in sluitkom

Fig. 3  Boven- en 
ondersluitkom

Schroef kwart slag 
losdraaien

Nastelposities, sluitplaat 430/210

Om de werking van ramen, deuren en kozijnen op te vangen heeft BUVA nastelbaar hang- en 
sluitwerk ontwikkeld. Als de bediening van de sluitingen te zwaar gaat, of als er juist teveel 
speling ontstaat in de afdichting, kunt u eenvoudig zelf de sluitkommen nastellen.

Nastellen hoofdsluitkom deuren (midden in de kozijnstijl):
1. Verwijder de sluitplaat (fig. 1) door de drie schroeven los te draaien.
2. Vervolgens draait u de twee schroeven (fig. 2) van het bovenste stelstuk (ten behoeve 

van de dagschoot) in de sluitkom een kwart slag los
3. Het stelstukje in de sluitkom is vervolgens enige mm naar links of rechts te verschuiven. 

Afhankelijk van de wens (lichte bediening of speling) schuift u dit stel stukje iets op, 
waarna u de schroeven weer aandraait.

4. Zet vervolgens het onderste stelstuk (ten behoeve van de nachtschoot) in dezelfde stand 
als het bovenste stelstuk.

5. Test vervolgens of de dichting van de deur nu goed is, zo niet herhaal dan stap 2, 3 en 4.
6. Tenslotte plaatst u de sluitplaat weer.

Nastellen sluitkom t.b.v. de haakschoten meerpuntssluiting raam en deur 
(boven en onder in de kozijnstijl):
1. Draai de twee schroeven op de sluitkom (fig. 3) een kwart slag los.
2. De afdekplaat is nu verticaal te verstellen; het onder liggende stelstuk is in horizontale 

richting te verstellen. 
3. Test vervolgens of de sluiting van de deur nu goed functioneert, 

zo niet herhaal dan stap 1 en 2.

Nastellen sluitplaten dubbele ramen en deuren
Binnendraaiende situaties
1. Verwijder het kleinste stelstuk van de grondplaat door de vier

metaalschroeven los te draaien. 
2. Plaats het stelstuk op de gewenste stand en schroef de vier metaalschroeven weer vast.

Buitendraaiende situaties
1. Verwijder de kleine sluitplaat.
2. Plaats deze op de gewenste stand en schroef deze weer vast. De uitslag van de boven- en 

onderschoot is ingesteld conform BUVA werktekeningen. Alleen door plaatsing conform 
deze werktekeningen is de juiste uitslag van de schoten gewaarborgd.

Let op – De sluitplaten type 210 en 430 moeten geplaatst worden conform BUVA werktekeningen.

Nastellen scharnieren ramen en deuren
1. Draai de bevestigingsschroeven aan de kozijnzijde een beetje los.
2. Het kunststof rondsel van de nylon onderlegplaat in het midden van het scharnierbled 

kan nu verdraaid worden. (Het bled kan niet uit zich zelf verlopen tijdens het in- of 
nastellen)

3. Als een deur of raam de gewenste stand heeft kunnen de bevestigingsschroeven weer 
vastgedraaid worden.

Na het stellen van de deuren en de ramen zijn door het toepassen van dit scharnier 
toleranties van deuren, ramen en kozijnen eenvoudig op te vangen. 



Voor probleem
loos functioneren

Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05  
E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
10037.10.03.1M

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als uit-
voering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw projecten. 
BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, waar 
behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA kennis-
centrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek en 
ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
thema bijeenkomsten.

BUVA

Vraag de gratis brochures aan.



OOStWOud Oostwoud  International  b.v.

Harlingerweg  49b

8801  PA  Franeker

Tel.  : 05'Í7-399200

Fax  afd.  : 0517  399250

Onderhoud  RVS  frontplaten  en  onderdelen

Algemeen

Oostwoud  International  b.v.  Ievert  roestvast  stalen  fronten  en onderdelen  in de

kwaliteiten  AISI  304  en AISI  316.

Beide  materialen  voldoen  ruimschoots  in weer  en wind.

Toch  is regelmatig  onderhoud  aan  deze  materialen  noodzakelijk.

Dat  is niet  alleen  raadzaam  om dof  worden  te voorkomen,  maar  kan  ook

noodzakelijk  zijn  om  een  schijnbare  roestvorming  te voorkomen.

Deze  "roestvorming"  is te wijten  aan  ijzerdeeltjes  uit de omgeving,  die  zich  aan  RVS

hechten  en de RVS  ogenschijnlijk  doen  roesten.

Dit verschijnsel  doet  zich  met  name  sterk  voor  in de  omgeving  van  trein-  en tram

rails,  sommige  industriegebieden  en in streken  met  oerhoudende  grond.

Onderhoud

Gebruik   staalwol,  staalborstels,  schuurpapier,  schuurmiddel  of alkalische

schoonmaakmiddelen  zoals  soda,  ammonia  of sterke  wasmiddelen.

De zogenaamde  ruitenreinigers  zijn  meestal  ook  sterk  alkalisch.

Het  gebruik  hiervan  wordt  dan  ook  sterk  afgeraden.

De Euro-Locks  sloten

De sleutels  kunnen  in het  begin  wat  "haken"  in het  slot.  Dat  is normaal.

Mocht  dit hinderlijk  zijn,  dan  kan  het  slot  worden  behandeld  met  een  slot  - spray.

Gebruik hier (3  olie voor. Olie hard op den duur uit en maakt het slot dan
onbruikbaar.

Eerste  onderhoud

Na de montage  van  de units  (fronten  en postkasten),  kan  het  nodig  zijn  de

postkasten  en de frontplaten  weer  schoon  te maken.  Bovendien  kunnen  genomen

maatregelen  tijdens  de eerste  schoonmaakbeurt  het  onderhoud  in de  toekomst

vergemakkelijken.  Gepoedercoate  oppervlakken  reinigen  met  een  zachte  vochtige

doek  en een  zachte,  b.v.  groene  zeep.  Om  op termijn  het  reinigen  makkelijker  te

maken  deze  delen  eventueel  behandelen  met  autowas.

Eventueel  aanwezige  frontplaten  en/of  belpanelen  van  Trespa,  met  een  zachte

vochtige  doek  met  zeepwater  reinigen.  Bijzonder  hardnekkige  vlekken  kunnen  met

organische  middelen,  zoals  spiritus  of wasbenzine  worden  verwijderd.

Geanodiseerde  aluminium  onderdelen,  zoals  briefkleppen  en hoeklijsten,  kunnen

ontdaan  worden  van  vuil  d.m.v.  een  zachte  doek  met  spiritus  of  wasbenzine.

Wanneer  deze  aluminium  delen  daarna  nog  behandeld  worden  met  een

beschermmiddel  op basis  van  siliconen  worden  ze minder  snel  vuil,  omdat  er dan

een  vuil-  en waterafstotende  laag  word  gevormd.



OOStWOlld

Regulier  onderhoud

Volgens  een  door  uzelf  te bepalen  schema  (meestal  1 x per  6 weken),  dienen  de

kasten,  frontplaten  en belpanelen  te worden  onderhouden.

De Gepoedercoate  delen  met  een  zachte  vochtige  doek,  met  een  niet  agressieve

zeep  reinigen.  Met  een  zeem  nadrogen,  en daarna  met  een  zachte  droge  doek

nalopen.

De delen  lichtjes  inspuiten  met Interflon  Dry  rvs  cleaner  of RVS  cleaner,  en

met  een  zachte  doek  opwrijven.  (zie  gebruiksaanwijzing  fabrikant)

Hierdoor  ontstaat  een  beschermlaag,  waardoor  vuil  en onregelmatigheden  moeilijk

kunnen  hechten.

Groot  onderhoud

+  Het  verwijderen  van  dikke  vuillagen.  Schoonmaken  zoals  boven  beschreven

m.b.t.  het  gebruikte  materiaal  (RVS  -  Gepoedercoat  -  Trespa)

+  Zeer  sterk  vervuilde  kunststof  naam  en/of  nummerplaten  schoonmaken  met een

niet  alkalisch  schoonmaakmiddel.  Indien  nodig  vervangen  door  nieuwe.

+  Gepoedercoate  delen  na beharideling  in de autowas  zetten.

+  Geanodiseerde  aluminium  delen  zoals  briefkleppen  en hoeklijsten,  na

behandeling  een  beschermmiddel  opbrengen  op basis  van  siliconen.  Zo wordt
een  vuil  en waterafstotende  laag  gevormd.

+ Aluminium  naamplaathouders  schoonmaken  met  een  Aluminium  cleaner,  b.v.

van  3-M.  Indien  onherstelbaar  beschadigd  vervangen  door  nieuwe.

+ Euro -  Locks sloten behandelen met een speciale slotspray, en 3  met olie.

Vlekken  -  Zware  verontreiniqing  -  Roest

Voor  het  bestrijden  van  alle  vlekken  geldt:  gebruik  het  juiste  middel  op de

toegepaste  ondergrond.

Ga altijd  voorzichtig  te werk,  zodat  b.v. de poedercoat  laag  niet  word  aangetast.

Mocht  er onverhoopt  toch  "verkeerd"  middel  op de poedercoatlaag  komen,  direct  en

grondig  afspoelen  met  water  en direct  daarna  weer  met  autowas  behandelen.

Gebruik  NOOIT  RVS  reinigingsmiddelen  of  Alkalische  middelen  op gepoedercoate

delen.  Dit zal  de poedercoatlaag  aantasten  en beschadigen.

ADVIES

Voor  alle  zaken  m.b.t.  postkasten,  belpanelen  en andere  aanverwante

aangelegenheden,  zijn  wij altijd  bereid  om via onze  binnendienst,  of een  van  onze

buitendienst  -  adviseurs,  u vrijblijvend  te informeren.

Of  het  nu gaat  om renovatie  of nieuwbouw,  bij Oostwoud  Internatíonal  bent  u aan

het  juiste  adres.



1. Algemeen
De stalen en aluminium balkon- en galerijhekken en traphekken  

van FEK Metaal zijn mooie, degelijke systemen. Onder normale 

omstandigheden gaan ze heel lang mee. Onderhoud en reini-

ging zijn van invloed op de levensduur. In dit schrijven leest u 

hoe u uw systeem in goede conditie kunt houden. 

2. Reiniging
Op uw systeem slaat vuil neer. U verwijdert het door regelmatig 

te reinigen. Zo voorkomt u dat chemische stoffen die zich in  

het vuil bevinden schadelijk inwerken op de coating (bescherm-

laag). Bovendien verwijdert u vocht dat zich in vuillagen heeft 

opgehoopt. Dat is belangrijk, omdat dit vocht de negatieve 

werking van schadelijke stoffen verergert. 

3. ReinigingsfRequentie
Hoe vaak moet u reinigen? Dat hangt af van de corrosie- 

belasting waaraan het systeem blootstaat. De corrosiebelasting 

is afhankelijk van het klimaat en vervuilende factoren. 

Klimaat en corrosiebelasting

Nederland is te verdelen in gebieden met een landelijk, een 

maritiem en een industrieklimaat. In deze gebieden treedt  

corrosiebelasting in wisselende mate op (zie kaart en tabel 1.). 

Het gebied vanaf de kustlijn tot circa 25 kilometer landinwaarts 

wordt als maritiem klimaat beschouwd. De aanwezigheid van  

chloriden en een hogere relatieve vochtigheid maken het  

maritiem klimaat agressief. Komen daar sulfaten, sulfieten, 

nitraten en nitrieten bij, dan gaat het over in een agressief 

industrieklimaat met een grote corrosiekans. In niet-stedelijke 

gebieden die landinwaarts liggen, is de vervuiling minder en  

de corrosiekans kleiner.  

voor het reinigen en onderhouden van stalen  
en aluminium balkon- en galerijhekken en traphekken

OnderhOudsadvies

Tabel 1.

Klasse Corrosiebelasting  Corrosiekans

C2  Blootstelling in niet-stedelijk gebied    

  (binnenland). Atmosfeer met lage  

  vervuilingsgraad, droog gebied met  

  weinig luchtverontreiniging.  Klein

C3  Stedelijk en industrieel gebied  

  met lage S02- verontreiniging  

  (binnenland) of niet-zout zeeklimaat.  Middelmatig

C4  Industrieel klimaat en kustgebieden  

  met laag zoutgehalte.  Hoog

C5  Industrieel gebied met hoge  

  vochtigheid of kustgebieden  

  met hoog zout gehalte.  Zeer hoog

AMSTERDAM

ROTTERDAM

ANTWERPEN

GENT

BRUSSEL

CHARLEROI

LUXEMBURG

C2

C2

C2

C2C2

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

Invloed van klimaat en 
luchtgesteldheid volgens 
NEN-EN-ISO 12944-2

NB. 2 km. vanuit kustlijn wordt 
aangemerkt als C5 (incl. alle open 
verbindingen met zee).



Factoren die agressieve belastingen veroorzaken, zijn o.a.:

• Railverkeer (tram en/of trein).

•  Zoutneerslag nabij de zee (een kuststrook tot circa  

20 kilometer landinwaarts).

•  Stedelijk en/of industrieel gebied (uitstoot verbrandings-

gassen, uitstoot chemicaliën, rookgassen en ertsstof ).

•  Verkeersbelasting (zwavelverbindingen, stikstofverbindin-

gen, stofdeeltjes van remvoeringen, ijzer- en koperdeeltjes).

• Weinig of geen natuurlijke beregening.

• Ongunstige ligging ten opzichte van de zon.

• Bevuiling door dieren (honden, katten en vogels).

De reinigingsfrequentie wordt vooral bepaald door de 

vervuilingsgraad, de aard en de ernst van de vervuiling en  

door visuele aspecten. Op het gecoate oppervlak valt overigens  

niet alleen vervuiling. Het wordt ook periodiek gereinigd door 

neerslag. Gecoat oppervlak waarop regelmatig neerslag valt, 

zal minder aangetast zijn dan gecoate delen die onder gevels 

en/of in de luwte liggen. Alle relevante factoren zijn mee- 

genomen in het advies over de minimale reinigingsfrequentie, 

dat u in tabel 2. vindt.

Tabel 2.

     Minimale frequentie  

Belastingfactor van reinigen

     C2 – C3 C4 –C5

Vlak beregend oppervlak 1x per jaar 2x per jaar

Vlak onberegend oppervlak 2x per jaar 3x per jaar

Geprofileerd beregend oppervlak 2x per jaar 3x per jaar

Geprofileerd onberegend oppervlak 3x per jaar 4x per jaar

Daarmee is echter nog niet alles gezegd. Wij raden u aan om 

na één of twee reinigingsbeurten het oppervlak te inspecteren. 

Kijk daarbij naar de mate en de aard van de vervuiling en naar 

plaatselijke vervuilingsinvloeden. Op basis van uw bevindingen 

kunt u de reinigingsfrequentie definitief vaststellen. 

4. Reinigingsmethode
•  Afspuiten met koud leidingwater om het grove losse vuil, 

bijvoorbeeld opgewaaid zand, te verwijderen.

•  Benevelen en/of laten inwerken van een neutraal reini-

gingsmiddel. Gebruik alleen neutrale middelen met een 

pH-waarde tussen 6 en 8. De reinigingsmiddelen mogen de 

oppervlaktebehandeling niet beschadigen of aantasten.

•  Na voldoende inwerktijd (raadpleeg hiervoor de product-

informatie) kunt u met een zachte doek de vuilaanslag 

handmatig losmaken van de ondergrond. Gebruik in geen 

geval producten die schuren of krassen veroorzaken, zoals 

staalwol of staalborstels.

•  Naspoelen met leidingwater, bij voorkeur met warm water 

van circa 40° C. 

Let op:

•  Reinigingsmiddelen voor glas kunnen stoffen bevatten die 

schadelijk zijn voor andere gevelmaterialen, zoals metaal 

en rubber. Er zijn glasreinigingsmiddelen verkrijgbaar die 

onschadelijk zijn voor o.a. metalen.

•  Reinigen met een hogedrukspuit kan schade aan de coating 

veroorzaken.

5. Reinigings- en ondeRhoudstips
1. Voorkom beschadiging van de beschermlaag.

2. Zorg ervoor dat de gevel tijdig en correct wordt gereinigd.

3. Inspecteer de gevel na één of twee reinigingsbeurten.

4.  Gebruik voor glas reinigingsmiddelen die de overige  

geveldelen niet aantasten.

5.  Gebruik voor het reinigen een zachte doek en geen  

staalborstels, staalwol, schuurpapier, etc.

6.  Gebruik geen producten die krassen. Pas uitsluitend  

pH-neutrale reinigingsmiddelen (pH-waarde tussen  

6 en 8).

7.  S poel de gevel na het reinigen zorgvuldig 

 met water af.

8.  Conserveer de beschermlaag goed, bijvoorbeeld  

door deze na reiniging met was in te wrijven.

9.  Schenk aandacht aan hang- en sluitwerk,  

kitvoegen en beglazingsrubbers.

10.  Vraag in geval van twijfel altijd advies  

bij FEK Metaal, tel. (0416) 34 40 29.

Wij wensen u veel  
gebruiksgemak toe!

Van Harenstraat 8  |  5145 RJ  Waalwijk  |  Postbus 708 |  5140 AS  Waalwijk
Tel (0416) 34 40 29  |  Fax (0416) 34 40 39  |  info@fekmetaal.nl  |  www.fekmetaal.nl 
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deuren, gevels, puien en serres
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1. Veilig 
Uw aluminium raam, deur, pui of serre is zeer sterk 

door de aluminiumconstructie, is daarmee inbraak-

werend en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 

(ministerie van VROM).

2. Onderhoudsarm 
Met gering onderhoud en inspectie is langdurig 

gebruik gegarandeerd!

 1. Waarvoor dient deze brochure?

3. Duurzaam
Bij goed onderhoud bedraagt de levensduur van 

uw aluminium gevelelement tenminste 75 jaar.

4. Natuurlijk 
Aluminium is voor meer dan 95% recyclebaar. 

Uw product is op den duur bijna volledig 

te hergebruiken en dus goed voor het milieu.

Bovendien beschikt u over een product met het 

VMRG-Keurmerk®. Het VMRG-Keurmerk® 

houdt in dat uw VMRG-bedrijf kwaliteit heeft 

geleverd volgens de VMRG-Kwaliteitseisen en 

Adviezen®. In deze kwaliteitseisen zijn alle 

wettelijk geldende normen en voorschriften 

opgenomen.

Graag wijzen wij u erop dat service en onderhoud 

van groot belang is bij aluminium producten. 

Vraag uw VMRG-bedrijf naar de mogelijkheid 

van een servicecontract en naar de onderhouds-

voorwaarden. Hij is u graag van dienst. 

In deze brochure kunt u meer lezen over het 

belang van reiniging en onderhoud en over 

reinigingsmogelijkheden. 

U heeft deze brochure ontvangen omdat u een aluminium raam, deur, pui, serre of gevel 

heeft aangeschaft of in gebruik heeft genomen. Wij verzekeren u dat u veel plezier zult 

hebben van uw aluminium product met VMRG-Keumerk®, vanwege een aantal belangrijke 

kenmerken:

KEURMERK
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2. Het belang van reiniging en onderhoud

Dit houdt in dat uw gevelelement onder normale 

omstandigheden een zeer lange levensduur heeft. Die 

levensduur hangt echter nauw samen met juiste en 

frequente reinigings- en onderhoudsbeurten. 

Hiermee zorgt u ervoor dat:

• het uiterlijk van uw gevel(element) behouden blijft 

• de levensduur van uw gevel(element) verlengd wordt

Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans 

en is daardoor minder representatief. Vuilconcen-

traties en streepvorming op de gevels, versterken dit 

beeld. Uiteraard geldt dit ook voor het glas. Vuile 

ruiten belemmeren bovendien een goed doorzicht. 

Regelmatige reiniging is dan ook essentieel voor de 

representativiteit van een gevel(element).

Door de verontreiniging periodiek te verwijderen, 

voorkomt u dat de in het vuil aanwezige chemische 

stoffen op de beschermlaag inwerken. Bescherm-

lagen zijn namelijk gevoelig voor zuren, zouten en 

andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor 

sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer 

vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de 

agressieve inwerking op de beschermlaag kan 

vergroten. 

De praktijk heeft 

uitgewezen dat een goed 

aangebrachte beschermlaag, indien 

regelmatig gereinigd, tientallen jaren zijn 

beschermende en esthetische eigenschappen 

behoudt. Het correct en tijdig reinigen van het 

gevelelement is ook noodzakelijk voor het behoud 

van de garantie, die het VMRG-bedrijf u geeft.

Soorten beschermlagen
Het aluminium oppervlak is altijd behandeld: 

het is geanodiseerd of gecoat. Ondanks zorg-

vuldige reiniging en goed onderhoud, zal door 

de jaren heen de laklaag verouderen en verweren 

door onder andere de zon en weersinvloeden. 

De gevelelementen kunnen hierdoor een deel van 

hun glans en kleur verliezen. Om dit te beperken 

kunt u het gevelelement na reiniging behandelen 

met een conserverende was.

Aluminium ramen, deuren, puien, serres en gevels, of ook wel 

aluminium gevelelementen genoemd, die geleverd zijn volgens 

de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® zijn voorzien van 

een goede beschermlaag. 
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De reinigingsfrequentie wordt met name bepaald 

door de mate van vuilbelasting van de gevel-

elementen. Hierbij dient u te letten op de 

volgende factoren.

Omgevingsfactoren
• ligging binnen 25 km van de kust (zout neerslag)

• ligging direct boven maaiveld (opspattend vuil)

• ligging boven water (condens)

Gebouwen, en dus ook gevelelementen, worden voortdurend bloot gesteld aan diverse 

factoren die ervoor zorgen dat het gebouw verontreinigd raakt. Het VMRG-bedrijf zorgt 

voor kwaliteit van materiaal en afwerking. Het behoud van de gevelelementen ligt deels 

in uw eigen hand. 

• stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen)

•  industriële omgeving (uitstoot chemicaliën, 

rookgassen, ertsstof)

•  verkeersbelasting (zwavelverbindingen, 

stikstofverbindingen, stofdeeltjes van remvoe-

ringen, ijzer- en koperdeeltjes van railverkeer)

• overdekte gebieden (geen beregening)

• bevuiling door dieren (honden, katten, vogels)

Gebruiksfactoren
• moeilijk bereikbaar voor doelmatige reiniging

• veel handeling (deuren)

Oriëntatiefactoren
• ongunstige ligging op de zon

• weinig beregening

Indien sprake is van één of meerdere van deze vuil-

belastende factoren, spreken we van een verhoog-

de belastingsfactor; in alle andere gevallen 

spreken we van een normale belastingsfactor. 

De mate waarin een beschermlaag al dan niet 

in combinatie met het onderliggende aluminium 

kan worden aangetast door hiervoor genoemde 

3. Reinigingsfrequentie
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factoren is afhankelijk van:

1. het type aluminium

2. het type oppervlaktebehandeling

3. de applicatie

4. de ernst en duur van de belastende factoren

De eerste drie punten worden (eventueel na 

ingewonnen advies van een deskundige) met de 

opdrachtgever overeengekomen en door de 

VMRG-garantie afgedekt. Het vierde punt valt   

onder de verantwoording van de opdrachtgever 

c.q. beheerder of gebruiker.

Voor een definitieve vaststelling van de frequentie 

is het raadzaam na een of twee reinigingsbeurten 

de gevel te inspecteren en zo nodig de reinigings-

frequentie bij te stellen. Dit kan dus per project 

verschillen. Bij deze inspectie moet u met name 

letten op de mate en aard van de vervuiling en

op de plaatselijke vervuilingsinvloeden.

Degene die de inspectie uitvoert moet over een 

ruime mate van kennis en ervaring beschikken.

Vuilbelastende factoren
Om een indruk te geven met welke frequentie een 

gevel dient te worden gereinigd, wordt hiernaast 

een indicatie van de reinigingsfrequentie gegeven 

bij normale of verhoogde belastingfactor. 

Vlakke 
beregende gevels

Belastingsfactor verhoogd: 2 x per jaar

Belastingsfactor normaal: 1 x per jaar

Geprofileerde en 
niet beregende gevels

Belastingsfactor verhoogd: 3 x per jaar

Belastingsfactor normaal: 2 x per jaar
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 U kunt het beste een witte handpad van non-

woven nylon gebruiken (verkrijgbaar via verkoper 

van professionele schoonmaakmiddelen). Alleen 

het gebruik van neutrale middelen, met een pH-

waarde tussen zes en acht (zie het etiket op schoon-

maakmiddel), zijn toegestaan. Daarnaast mogen 

deze middelen niet krassen. Bovendien is het ge-

bruik van aluminiumborstels, aluminiumwol, 

oplosmiddelen, schuursponsjes, schuurpapier en 

dergelijke, niet toegestaan. Ook reinigen met de 

hogedrukreiniger kan schade veroorzaken.

Voor alle te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt, dat zij de toegepaste 

materialen in de gevel niet mogen beschadigen en/of aantasten.

Er zijn gebouwen waarvan de aluminium 

raamprofielen als onderdeel van de glasbewassing 

worden gereinigd. Dit geldt voor volledige glas-

gevels en voor gevels met een relatief gering stijl- 

en regelwerk, dat slechts beperkt boven het glas 

uitsteekt.

In de overige gevallen en ook bij aluminium 

plaatgevels kan dit redelijkerwijs niet als onderdeel 

van de glasbewassing worden meegenomen en is 

separate reiniging noodzakelijk.

Deze reiniging vraagt om een aanpak waarbij 

vakmanschap vereist is. Zo is er kennis nodig van 

de diverse toegepaste materialen, hun onderlinge 

samenhang en de invloed hierop van reinigend 

onderhoud. 

Bovendien is specifieke kennis vereist van de

• vervuilingsaard en –graad

• reinigingsmethoden

• apparatuur

• enzovoort.

4. Reinigingsmiddelen
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Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk van ramen en deuren dient 

regelmatig onderhouden te worden. Ten minste 

eenmaal per jaar moet de werking van hang- en 

sluitwerk gecontroleerd worden en indien nodig 

moet het gesmeerd worden. Mechanische 

aandrijvingen zoals vloerveerpotten, deur-

drangers, automatische schuifdeuren en tourni-

quets moeten bij veelvuldig gebruik vaker worden 

onderhouden.

Voor een blijvende en optimale werking van deze 

producten en voor het onderhoud ervan is het aan 

te bevelen een onderhoudscontract met het VMRG-

bedrijf af te sluiten.

Kit
Uw raam, deur, pui, serre of gevel bevat vaak ook 

(beglazings)rubbers of kit. De kitvoeg wordt door 

werking  van de gevel, als gevolg van tempera-

tuurverschillen en door invloed van uv-straling, 

voortdurend belast. Ter voorkoming van 

eventuele lekkage is het gewenst de kitvoegen 

periodiek (eenmaal per twee jaar) te laten inspecte-

ren en waar nodig te herstellen.

Glas en 
beglazingsrubbers
Om aantasting van het glasoppervlak 

door neergeslagen vuil te voorkomen, dient 

ook glas regelmatig te worden gereinigd. 

Om te voorkomen dat vuil waswater op de 

profielen achterblijft, moeten deze altijd 

worden mee gewassen.

Hoewel de meeste glassoorten, naast normale 

reiniging, geen onderhoud behoeven, mag de 

randverbinding van het (isolerende) glas niet 

langdurig blootgesteld worden aan water. 

De toetreding van water tot de sponning dient 

dan ook beperkt te blijven. Dit betekent dat een 

periodieke controle van de beglazingsrubbers 

wenselijk is. Met name de hoeken dienen 

gecontroleerd te worden.

5. Reiniging overige materialen

Er zijn diverse toepassingen in de aluminium gevelbouw: 

een raam, deur, pui, serre of gevel. Bij een dergelijk 

gevelelement worden vaak ook andere materialen 

toegepast, zoals hang- en sluitwerk, kit, glas, 

beglazingsrubbers en ventilatieroosters.



10

Ondanks de goede werking van beglazingsrub-

bers dient rekening gehouden te worden met 

enige watertoetreding in de sponning. Wateraf-

voergaten in de sponning zorgen ervoor dat dit 

water naar buiten wordt afgevoerd.

Een periodieke controle op de goede werking van 

de waterafvoergaten (niet verstopt zijn) is 

noodzakelijk. Als controletermijn voor zowel de 

beglazingsrubbers als de waterafvoergaten kan, 

afhankelijk van de ligging en oriëntatie, een 

periode van een tot drie jaar aangehouden worden.

Ventilatieroosters
Veel ramen of deuren bevatten ventilatieroosters. 

Ventilatieroosters dienen minimaal eenmaal per 

jaar volgens de reinigingsvoorschriften van de 

fabrikant te worden gereinigd. Voor reiniging van 

het aluminium dient dezelfde reinigingsfrequen-

tie te worden aangehouden als voor de gehele 

gevelelementen. 
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Wij wensen u veel gebruiksgemak toe!

Deze brochure wordt u aangeboden door:

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u zich tot 

Euro Aluminium B.V.  of tot de VMRG wenden.

VMRG

Postbus 1496

3430 BL Nieuwegein 

telefoon 030-6053644 

e-mail info@vmrg.nl 

website www.vmrg.nl



 1.   Voorkom beschadiging van de 

beschermlaag.

2.   Zorg ervoor dat de gevel tijdig en 

correct wordt gereinigd.

3.    Inspecteer de gevel na één of twee 

reinigingsbeurten.

4.    Gebruik voor het reinigen van glas 

reinigingsmiddelen die de overige 

geveldelen niet aantasten.

5.    Gebruik niet-krassende en 

 pH-neutrale reinigingsmiddelen.

6.    Gebruik voor het reinigen een witte 

handpad van non-woven nylon en 

 géén aluminiumborstel, aluminiumwol, 

 oplosmiddel, schuurpapier, e.d.

7.  Spoel de gevel na het reinigen 

zorgvuldig met water af.

8.    Zorg voor een goede conservering van de 

beschermlaag, bijvoorbeeld door 

het gebruik van was na de reiniging.

9.   Schenk aandacht aan hang- en 

sluitwerk, glas en beglazingsrubbers, 

kitvoegen en ventilatieroosters.

10.  Raadpleeg in geval van twijfel uw VMRG-

bedrijf of de VMRG.

in een notendopTI
PS

 



Bedieningsvoorschrift Centrale Verwarming    
 

 

Regeling 
De temperatuur waarbij iemand zich prettig voelt, kan per persoon verschillen. Daarom is in ieder te verwarmen 

vertrek een thermostaat aangebracht waarop de temperatuur kan worden ingesteld, die u in uw kamer aangenaam 

vindt. Over het algemeen genomen is dat tussen de 20 graden Celsius en 22 graden Celsius.  

 

Vullen, bijvullen en ontluchten 
De installatie wordt door de C.V.-installateur gevuld, ontlucht en bedrijfsklaar opgeleverd. U behoeft alleen 

maar de kamerthermostaat in te stellen op de gewenste temperatuur. Toch kan op den duur de nog aanwezige 

zuurstof uit het water vrijkomen, waardoor u zelf moet bijvullen. 

 

Als u de installatie gaat vullen trek dan als eerste de stekker van de C.V.-ketel uit het stopcontact. 

 

De vul-/aftapkraan bevindt zich nabij de wasmachinekraan onder de ketel of bij de radiator. 

De bij de installatie geleverde vulslang wordt aangesloten op de wasmachinekraan. De andere zijde sluit u aan 

op de vulkraan. U schroeft hem nog niet helemaal vast, want ook de lucht die zicht nog in de vulslang bevindt, 

moeten we nog kwijt. 

Nu opent u de waterkraan een beetje zodra er water uit de nog niet geheel vastgedraaide koppeling van de 

vulkraan komt, kunt u de koppeling vastdraaien. 

 

Vulkranen zijn er in diverse soorten. Indien er een vulkraan met vierkant en vulsleutel gemonteerd is, geldt het 

volgende: door het vierkant van de vulkraan een kwartslag te draaien met de bijbehorende sleutel, gaat de 

vulkraan open. 

Het streepje op de stift van de vulkraan staat in het verlengde van de vulslang als de vulkraan open is. Dit type 

vulkraan kan ook voorkomen zonder vulsleutel, de kraanspindel wordt in dit geval open en dicht gedraaid met de 

sleuf die zich in de lekdop bevindt. 

 

Indien er een vulkraancombinatie gemonteerd is zonder vulsleutel, kan de vulkraan open en dicht gedraaid 

worden met de koppeling van de slangpilaar. 

Na enige tijd loopt de druk op. Als de wijzer op de drukmeter op 2 Bar staat, draait u de vulkraan dicht. Nu gaat 

u alle ontluchtingskraantjes langs, opent het maximaal 1 hele slag, wacht tot er  water uit komt en sluit het dan 

weer. Door het ontluchten zakt de wijzer van de drukmeter. Als het C.V.-water koud is, moet de wijzer op 

onderstaande waarde staan. 

 

- ongeveer 2,0 Bar, indien de drukmeter op de begane grond en de ketel op de tweede verdieping geplaatst is. 

- ongeveer 1,5 Bar, indien de drukmeter op de eerste verdieping en de ketel op de tweede verdieping geplaatst is. 

- ongeveer 1,5 Bar, indien de drukmeter op dezelfde verdieping geplaatst is, als de ketel. 

 

Als de juiste druk bereikt is door het vullen, sluit u eerst de wasmachinekraan, dan de vulkraan, dan demonteert 

u de vulslang en indien aanwezig draait u de lekdop op de vulkraan. 

 

De druk in de installatie mag nooit boven de 3 Bar uitkomen. (Nooit de installatie verder vullen dan 2 Bar) 
 

Na het ontluchten van de installatie dient u de installatie 2 à 3 dagen later na te ontluchten op de radiatoren. 

 

 

 

 
 

 

 



Warmwatervoorziening t.b.v. tapwater (indien aanwezig) 

Een tweede functie van de C.V.-ketel is het leveren van warmwater op diverse tappunten zoals douche, wastafel 

en in de keuken. 

 

Om misverstanden te voorkomen: 

1. De instelling van de kamerthermostaat heeft geen invloed op de temperatuur van het tapwater. 

2. Het opwarmen van het tapwater heeft te allen tijde automatisch voorrang op het opwarmen van het  C.V.- 

water. 

3. Het tapwater heeft een fabrieksingestelde temperatuur van ongeveer 60° à 65° Celsius. Deze instelling mag 

niet aangepast worden om kans op legionella te voorkomen. 

 

Voorraad boiler 
Indien de woning is voorzien van een voorraadboiler voor het tapwater, die gekoppeld is aan de C.V.-installatie, 

wordt het tapwater eveneens verwarmd d.m.v. de C.V.-ketel, beide watersystemen zijn van elkaar gescheiden 

d.m.v. een warmtewisselaar die zich in de boiler bevindt. 

Op of nabij de boiler is een boilerthermostaat aanwezig welke U op 65 graden Celsius instelt. Deze temperatuur 

is optimaal om enerzijds legionella te voorkomen en anderzijds om warmteverlies zoveel mogelijk te beperken. 

De ketelthermostaat dient in dit geval op minimaal 85 graden Celsius te worden ingesteld (gebruikelijk is 90 

graden Celsius). 

Evenals bij een C.V.-kombiketel, heeft het opwarmen van boilerinhoud te allen tijde automatisch voorrang op 

het opwarmen van het C.V.-water. 

 

Het in bedrijf stellen 
U dient hiertoe de volgende handelingen te verrichtten:  

1. Controleer in de meterkast, of de schakelaar waarop de C.V. elektrisch aangesloten is, ingeschakeld is, c.q. 

of de zekering goed is. 

2. Steek de stekker in het stopcontact. 

3. Controleer of de hoofdgaskraan in de meterkast open staan en of de gaskraan bij de ketel openstaat. 

4. Stel de thermostaat in op een zo hoog mogelijk temperatuur. 

5. Voor het aansteken van de C.V.-ketel, zie de instructie van de C.V.-ketel fabrikant! 

6. Stel de thermostaat nu op de door U gewenste temperatuur. 

 

Storingen 
Indien zich een storing voordoet dient u alvorens ons te bellen zelf te controleren of: 

1. De waterdruk juist is. 

 

(Voor huurwoningen, uw verhuurder i.p.v. zelf te bellen, daar deze veelal de servicekosten moet betalen). 

 

Onderhoud 
Om een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid van uw C.V.-installatie te waarborgen, is een goede en regelmatige 

onderhoudsbeurt noodzakelijk. Dat dit een gunstige invloed heeft op de veiligheid en de levensduur van uw 

installatie, staat zonder meer vast. U kunt dit onderhoud het best laten verrichtten door een erkend UNETO-VNI 

installateur. 



 

 

 

 

 

 

 

Garantie 
Indien wij binnen de garantie periode opgeroepen worden voor storingen die u zelf had kunnen verhelpen, 

worden voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht, onder andere voor storingen als: 

• Te weinig waterdruk in de installatie. 

• Gesloten gaskraan. 

• Uitgeschakelde stroom. 

• Te laag of verkeert ingestelde ketelthermostaat, boilerthermostaat en/of kamerthermostaat. 

• (Indien aanwezig) waakvlam uit, deze dient U zelf aan te steken. 

• Andere storingen, b.v. door onoordeelkundig gebruik. 

 

Buiten de garantie periode zijn uiteraard alle kosten van storingen voor uw rekening. 

 

Zonlichtsysteem (indien aanwezig) 
Bij storingen en/of problemen met uw zonlichtsysteem verzoeken wij u vriendelijk contact op te    nemen met 

een erkend UNETO-VNI installateur. 

Het is verboden als bewoner zelf aanpassingen aan het zonlichtsysteem te doen. Tevens is het verstandig het 

zonlichtsysteem niet zelf te vullen e.e.a. om problemen met de installatie te voorkomen. 

 

Hoofdvloerverwarming  
Het in gebruik nemen van de vloerverwarming verwijzen wij u naar de montage- of gebruikershandleiding van 

de leverancier. M.b.t. de temperatuursregeling is er in het vertrek, daar waar de vloerverwarming is gemonteerd, 

een thermostaat geplaatst waar de temperatuur op de gewenste vertrekstemperatuur is in te stellen. 

 

Tijdens het stookseizoen adviseren wij u géén nachtverlaging toe te passen, wat betekend dat de C.V.-installatie 

24 uur de woning doet verwarmen. Vloerverwarming is namelijk een trage verwarmingsmethode indien de 

woning opgewarmd dient te worden. 



Bedieningsvoorschrift Mechanische Ventilatie 
 

 

Mechanische Ventilatie 
Uw woning is voorzien van een mechanische ventilatie. Dit systeem bestaat uit een centraal opgestelde 

ventilator, een kanalensysteem en afzuigventielen in de keuken, badkamer, toilet en eventueel in de berging. Het 

systeem is (of kan worden) uitgerust met een motorloze wasemkap, geplaatst boven het kooktoestel. Hierdoor 

worden zoveel mogelijk kookluchtjes en vocht direct via deze wasemkap en het centrale systeem naar buiten 

afgevoerd. 

 

Bij het ontwerpen van het systeem is ervan uitgegaan dat de installatie 24 uur per dag in bedrijf is. Om zo zuinig 

mogelijk met energie om te gaan is een elektromotor toegepast met een laag stroomverbruik. 

 

Bij het systeem is rekening gehouden met overstroomopeningen onder de deuren. Ongeveer 2 cm is noodzakelijk 

gemeten tussen bovenkant vloerafwerking en onderkant deur. 

 

Bediening 

In de woonkamer is een hoofdbediening CO² aangebracht. De hoofdbediening werkt vraag gestuurd op basis van 

CO². Voor de verdere bediening van de hoofdbediening verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van de 

fabrikant.  . 

Stand 1 laag 

• In deze stand wordt de afvoerventilator op een minimum stand gezet. Deze stand kan worden ingeschakeld 

bij langdurige afwezigheid en eventueel ’s nachts. 

Stand 2 midden 

• In deze stand staat de afvoerventilator op een normaal toerental. 

Stand 3 hoog 

• In deze stand staat de afvoerventilator op een hoog toerental. Kies deze stand tijdens koken of douchen. Let 

op dat, zeker wanneer de ventilator op hoog toerental is geschakeld, ervoor voldoende luchttoevoer is 

gezorgd door bijvoorbeeld het openen van klapraampjes. Indien in uw woning niet afsluitbare 

luchttoevoeropeningen zijn aangebracht, ga deze dan niet beslist niet afplakken of dichtstoppen. De goede 

werking van het mechanische ventilatiesysteem wordt dan nadelig beïnvloed. 

 

Onderhoud 
De ventilator dient 1 maal per jaar te worden gereinigd. Hiertoe worden de ventilatormotor met waaier 

gedemonteerd en met een vetoplossende vloeistof gereinigd. Let op dat er geen water of sop in de motor komt. 

Uiteraard dienen deze werkzaamheden met volledig uitgeschakeld systeem te worden uitgevoerd. Het beste kan 

dit gebeuren door het systeem met behulp van de hoofdschakelaar spanningsloos te maken. 

 

De afzuigventielen kunnen met een zachte zeepoplossing worden gereinigd. Hiertoe worden de ventielen, die 

d.m.v. veerklemmen in de buis gedrukt zijn, met een draaiende beweging uit het kanalensysteem worden 

genomen. Let op dat de instelling van de ventielen niet wordt gewijzigd. 

 

Het is verboden om drukgevende ventilatoren en wasemkappen met een eigen motor op het systeem aan te 

sluiten. Deze apparaten mogen alleen aangesloten worden op een speciaal hiervoor aangebracht kanaal. Indien 

dergelijke apparaten toch worden aangesloten is het mogelijk dat de lucht uit de keuken in een andere ruimte 

weer naar binnen wordt geblazen. Indien gewenst kan dus wel een motorloze wasemkap worden geplaatst. 

 

 

 

 



Rookmelder
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KF20: Optische rookmelders op netvoeding met 9V alkaline back-up batterij en
onderdrukkingsknop (hush).
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batterijen onderdrukkingsknop (hush).
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Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies met betrekking tot regelmatig
onderhoud: dit kan levens redden. Installateur: laat deze handleiding achter voor de gebruiker.
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A. Belangrijke informatie
KF20: Optische rookmelders op netvoeding met 9V alkaline back-up batterij en
onderdrukkingsknop (hush).

KF20R: Optische rookmelder op netvoeding met ingebouwde, oplaadbare back-up batterij en
onderdrukkingsknop (hush).

Bedankt voor de aankoop van deze rookmelder. De melder is een belangrijk onderdeel van de
veiligheid in uw woning. Rookmelders op netvoeding moeten geïnstalleerd worden door een
gekwalificeerde installateur conform de geldende voorschriften voor elektrische installaties.

U kunt erop vertrouwen dat dit product een veiligheidsbescherming van de hoogste kwaliteit biedt.
Wij weten dat u niets minder verwacht als het leven van uw gezin op het spel staat.
In deze gebruikershandleiding vindt u installatie-instructies en productinformatie.
De Firex-modellen KF20 en KF20R zijn rookmelders die uitsluitend bestemd zijn voor thuisgebruik.
De rookmelder is een apparaat dat vroegtijdig kan waarschuwen voor mogelijke brand.
Optische rookmelders kunnen zichtbare rookdeeltjes (die ontstaan bij traag smeulende vuren)
detecteren. Huisbranden komen op verschillende manieren tot stand en zijn vaak onvoorspelbaar.
Voor een maximale bescherming beveelt Kidde aan om meerdere optische (foto-elektrische)
melders te installeren.
De Firex rookmelder is voorzien van vervuilingscompensatie. Vervuiling van de optische kamer
wordt automatisch gecompenseerd om onnodige alarmen tegen te gaan.
Elektrische specificaties: 230V AC, 50Hz <15mA per melder (maximaal 15mA voor de
oorspronkelijke unit bij 24 onderling gekoppelde melders). Luid alarm: 85 dB (A) op 3 meter
afstand.
BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING OP EEN VEILIGE EN GEMAKKELIJK
BEREIKBARE PLAATS ZOALS IN OF BIJ DE ZEKERINGKAST.
Rookmelders mogen niet gebruikt worden in ruimtes met stof/hoge luchtvochtigheid, zoals keukens
en zolders. Deze producten zijn ontworpen voor woningen.

WAARSCHUWING: De melder mag niet worden geschilderd
WAARSCHUWING: De melder mag niet worden afgeplakt

HOUD DE ROOKMELDER UIT DE BUURT VAN KINDEREN

!

!
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B. Rookmelders installeren (aanbevolen en/of te vermijden plaatsen)
Plaats de eerste rookmelder in de onmiddellijke omgeving van de slaapkamers. Probeer de vluchtroute vrij te
houden omdat de slaapkamers meestal het verst van de uitgang liggen. Als er meer dan één slaapvertrek is,
moet er voor elk slaapvertrek één rookmelder zijn.
Plaats verdere rookmelders bij trapgaten omdat die als een schoorsteen rook en warmte kunnen geleiden.
Plaats minstens één rookmelder op elke verdieping.
Plaats in elke slaapkamer een rookmelder.
Plaats een rookmelder in elke kamer waar elektrische apparaten (d.w.z. draagbare verwarming of
luchtbevochtigers) gebruikt worden.
Plaats een rookmelder in elke kamer waar met de deur dicht geslapen wordt. Degene die slaapt kan
misschien door de dichte deur de melder niet horen.
Rook, warmte en verbrandingsproducten stijgen naar het plafond en verspreiden zich horizontaal. In het
midden van de kamer op het plafond is de rookmelder het dichtst bij alle hoeken van de kamer. Bij normale
woningen gaat de voorkeur uit naar installatie op het plafond.
Raadpleeg bij twijfel over de juiste positie van de rookmelder de NEN 2555:2008.
Bij installatie tegen het plafond moet de rookmelder minstens 50 cm van de zijmuur geplaatst worden en 61
cm van een hoek (zie DIAGRAM A).
Installeer rookmelders op hellende plafonds, puntplafonds of hoge gewelven op of binnen een afstand
van 0,9 m van het hoogste punt (horizontaal gemeten). Rookmelders in kamers met plafondhellingen die
horizontaal groter zijn dan 30 cm. bij 2,4 m moeten aan de hoge kant van de kamer geplaatst worden.
Voor een rij melders moet tussenruimte voorzien worden en ze moeten geplaatst worden op een
maximale afstand van 0,9 m van de horizontaal gemeten piek van het plafond (zie DIAGRAM C).
Installeer rookmelders bij voorkeur horizontaal op 50cm. vanaf de wand. Gebruik waar nodig onze
rookmelderpendel.
Bij kamers of gangen van meer dan 9,1 m lengte, moet er aan beide uiteinden een rookmelder geplaatst
worden.
In niet goed geïsoleerde woningen kunnen de slecht geïsoleerde wanden en daken extreme warmte of
kou geleiden. Hierdoor kan een thermische barrière ontstaan, waardoor de rook de melder op het plafond
niet kan bereiken.
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Situatie met plat dak

De hoek tussen het dakvlak en de horizon. Zijn de beide dakhellingen niet gelijk,
dan moet met de kleinste helling worden gerekend. Zie figuur 5.

Situatie met dakhellingen

DIAGRAM C

NEN 2555:2008.

gelijke
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NIET INSTALLEREN:

• binnen een afstand van 3 m van een stoombron, bijv. keuken/badkamer of garage.
• binnen een afstand van 1 m van bekabeling voor dimmers of de melder langs dergelijke
bekabeling aanleggen.

• in de buurt van een warmtebron.
• binnen een afstand van 3 m van verlichting en minder dan 50 cm van muren.
• in de buurt van TL-lampen, elektronische ruis kan ongewenste alarmen veroorzaken.
• in ruimtes waar de temperatuur lager wordt dan 0 °C of hoger dan 40 °C.
• in heel stoffige/vuile/door insecten geplaagde ruimtes.
• elke locatie waar vrije luchtstroom van rook naar de melder onderbroken kan worden
(bijvoorbeeld naast/boven een deur/luchtrooster/verwarming/airconditioning).

• plaatsen waar het uitvoeren van routinematig onderhoud of de bediening van de hush-/testknop
moeilijk is (bijvoorbeeld boven in het trappenhuis).

De installatie moet met inachtneming van de huidige Bouwvoorschriften en/of BS5839 Pt6/actuele
IEE-regelgeving plaatsvinden.

In vochtige ruimtes met een RLV (relatieve luchtvochtigheid) hoger dan 93%, niet condenserend.
Vocht of stoom kunnen ongewenst alarm veroorzaken.

Te vermijden plaatsen
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Deze rookmelder installeren
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

Schakel de stroom uit in de meterkast of via de stroomonderbreker door de zekering te
verwijderen of de stroomonderbreker uit te schakelen en te vergrendelen.
Rookmelders op netvoeding moeten geïnstalleerd worden door een gekwalificeerde installateur
conform de geldende voorschriften voor elektrische installaties (NEN 1010). Als deze rookmelder
niet correct geïnstalleerd wordt, loopt de gebruiker risico op schokken of brandgevaar.
De installatie van de rookmelder, bijbehorende voeding en onderling koppelbare bedrading moet conform
NEN 1010 en BS 7671 zijn.
Als een oplaadbare melder van Firex (KF20R) ter vervanging van een ouder niet oplaadbaar
model (type KF20 of 4973) geïnstalleerd wordt, moet de nieuwe 4-aderige connector gebruikt
worden. Bij gebruik van de oude 3-aderige connector kan de nieuwe oplaadbare melder de
batterijen niet opladen.
Installeer de rookmelder op het plafond, een centraaldoos of op de opbouw montagevoet type
SMK23U.
Lijn de montageplaat uit op de montage openingen van de standaard elektrische aansluitdoos of
de opbouw montagevoet. Gebruik de montageplaat als sjabloon op het plafond om aan te duiden
waar de gaten moeten komen. Boor de gaten en duw de meegeleverde pluggen in de gaten tot ze
gelijk zijn met het plafond.
Bevestig de montageplaat op de centraaldoos, de opbouw montagevoet of het plafond (het
diagram toont hoe de montageplaat op de centraaldoos bevestigd wordt).
Verbind de blauwe kabel van de connector van de rookmelder met de nul van de
netvoedingskabel.
Verbind de bruine kabel van de connector van de rookmelder met de fase van de
netvoedingskabel. Als onderlinge doorkoppeling gewenst is, verbindt u de oranje of witte kabel van
de connector met de bij voorkeur oranje doorkoppeldraad van uw installatie. Zie hoofdstuk:
"Doorkoppeling van rookmelders".
OPMERKING:Als dit een autonome rookmelder is, isoleer dan de oranje of witte kabel met isolatietape
en duw deze in het opvulstuk.

!
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MODEL KF20 MODEL KF20R

ALLEENmodel KF20:
Open het klepje van het batterijcompartiment.
Sluit een nieuwe 9V batterij aan. ZORG ERVOOR DAT DE BATTERIJ GOEDAANGESLOTEN IS. De
rookmelder kan kort piepen als de batterij geplaatst wordt.
Sluit het klepje van het batterijcompartiment door deze dicht te klikken.
Druk de knop op de bovenkant van de rookmelder in en houd deze gedurende drie (3) seconden
ingedrukt. De rookmelder moet een alarmsignaal geven als de batterij correct geplaatst is.
Bevestig de connector op de pennen aan de achterkant van de rookmelder. De connector past slechts op
een manier en zal vastklikken.
Trek voorzichtig aan de connector om na te gaan of deze stevig bevestigd is.
Plaats de rookmelder zo op de montageplaat dat de gleuf aan de zijkant van de rookmelder zich links van
het lipje op de montageplaat bevindt. Draai het geheel rechtsom om de rookmelder te vergrendelen.
De rookmelder kan niet op de plaat bevestigd worden als er geen batterij geplaatst is.
Schakel de stroom in van de groepenkast of stroomonderbreker. De groene led op de rookmelder moet
branden.
Test de rookmelder. Zie: Hoofstuk D: "De werking van de rookmelder controleren en testen".
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Batterijtype
De KF20R heeft geen batterijen die door de gebruiker vervangen kunnen worden. De rookmelder is
voorzien van ingebouwde, niet vervangbare lithium batterijen.
Batterijtype: VL2330
De levensduur van deze batterij bedraagt 10 jaar. De rookmelder KF20R dient minstens 2 dagen
stroom te hebben gehad voor het volledig opladen van de ingebouwde back-up.
We bevelen het gebruik van een 9V (6F22) alkaline batterij aan als back-up batterij voor de KF20
rookmelder.
Als de melder gebruikmaakt van vervangbare batterijen moeten deze jaarlijks vervangen worden.
Vervang uw batterijen direct wanneer het lege batterijsignaal klinkt en de melder om de 40
seconden piept.
Aanbevolen batterijen: Duracell MN1604; Duracell Ultra MX1604; FDK CP-V9Ju; Ultralife U9VL-J-P;
Energizer 522.
OPMERKING: TEST DE MELDER MET DE TESTKNOP NA VERVANGING VAN DE BATTERIJ.
Gebruik na het plaatsen van een nieuwe batterij de testknop; als u het alarmsignaal hoort, voert u
het bovenstaande proces in omgekeerde volgorde uit. Sluit de melder weer aan op het lichtnet en
schakel de stroom weer aan in de meterkast.
Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien omdat netspanning gevaarlijk kan zijn.
Maximaal 24 rookmelders kunnen doorgekoppeld worden in een systeem. Bij een gecombineerd
systeem van rook-, hitte- en CO-melders kunnen in totaal 24 melders doorgekoppeld worden. De
totale kabellengte tussen de melders mag niet langer zijn dan 250 meter. De diameter van de
drieaderige kabel moet in een woonhuis minimaal 2,5 mm2 bedragen (NEN 1010). De bedrading
moet voldoen aan de IEE-regelgeving (BS7671) of de nieuwste versie.
Het gebruik van meerdere rookmelders (bij voorkeur onderling koppelbaar) zal de waarschuwingstijd in
geval van brand verkorten.

WAARSCHUWING: De rookmelder is voorzien van een stofkap die voorkomt dat stof en
vuil de unit beschadigen tijdens bouwwerkzaamheden of het opnieuw inrichten van de
woning. Verwijder de stofkap voordat u de melder in gebruik neemt. De rookmelder zal niet
goed werken als deze afgedekt is.

!
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C. Doorkoppeling van rookmelders

Gebruik in een woonhuis een massieve koperen draad van 2,5 mm2 geclassificeerd voor 230V. De
maximale kabellengte bij het koppelen van rookmelders is 250 meter.
Deze rookmelder is niet ontworpen voor onderlinge koppeling met producten van andere fabrikanten
tenzij anders vermeld. Geschikt voor de doorkoppeling tot en met 24 apparaten. De volgende modellen
kunnen met elkaar worden doorgekoppeld: 2SFW, 2SFWR, 3SFW, 3SFWR, 4973, 4985, KF20,
KF20R, KF30 en de CO-melders 4MCO en 4MDCO.
Sluit rookmelders aan op één circuit. De bedrading moet conform de IEE-regelgeving en NEN 1010
voor elektrische installaties zijn.

BLAUW
ORANJE OF WIT ORANJE OF WIT

BRUIN

NEUTRAAL

FASE
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D. De werking van de rookmelder controleren en testen

Opmerking: Test uw melders onmiddellijk na de installatie en zorg er indien nodig voor dat alle
gekoppelde melders correct werken.
Het gebruik van meerdere rookmelders (bij voorkeur onderling koppelbaar) zal de
waarschuwingstijd in geval van brand verkorten. Test elke rookmelder om na te gaan of deze
correct geïnstalleerd is en goed werkt.
Test wekelijks alle rookmelders op de volgende manier:
Druk de testknop stevig in gedurende minstens vijf (5) seconden. De rookmelder zal een luide
pieptoon maken die ongeveer drie (3) keer per seconde wordt herhaald. Nadat u de testknop
hebt losgelaten, kan het alarm tot 10 seconden lang blijven klinken.
Controleer de testknop. Een continu groen brandende led wijst erop dat de rookmelder stroom
krijgt (230V AC, 50Hz). Een rode led die ongeveer eenmaal per 5 minuten knippert, wijst erop dat
de melder werkt. Voor de modellen KF20 en KF20R wijst de rode knipperende led er ook op dat
de batterij werkt.
led status: Knippert elke seconde - rookmelder signaleert rook en gaat af. Knippert elke 10
seconden- rookmelder is in hush. Knippert 3 keer per 40 seconden- deze melder is als eerste in
alarm gegaan.
OPMERKING: Bij verbonden rookmelders moeten alle rookmelders binnen drie seconden na het
indrukken van een testknop (als het geteste rookalarm piept) een alarmsignaal laten horen.
Als de rookmelder niet piept, schakel dan de stroom uit in de groepenkast of stroomonderbreker
en controleer de bedrading. Test de rookmelder opnieuw.
Test de rookmelders wekelijks en nadat u op vakantie bent geweest of als er gedurende
meerdere dagen niemand in de woning is geweest.
Bij het indrukken van de testknop worden alle functies getest. Test de rookmelder niet met
brandende kaarsen, open vuur, sigaretten/tabak, etc. Dit kan de rookmelder doen ontbranden en
beschadigen, of schade aan uw huis toebrengen.
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Onderdrukkingsknop (hush)
Deze functie neutraliseert het alarm gedurende 9 minuten. Deze functie mag alleen gebruikt
worden als een bekend alarmmelding, zoals damp die ontwikkeld wordt bij het koken, de melder
geactiveerd heeft. De rookmelder wordt geneutraliseerd door de hush-knop op de rookmelder in
te drukken. Als de rook niet te dik is, zal het alarm onmiddellijk ophouden en zal de rode led elke
10 seconden knipperen gedurende 9 minuten. Dit signaal wijst erop dat de melder tijdelijk
geneutraliseerd is. De rookmelder wordt na 9 minuten automatisch gereset. Het alarm gaat
opnieuw als er nog steeds verbrandingsdeeltjes aanwezig zijn. De onderdrukkingsfunctie (hush)
kan herhaaldelijk gebruikt worden tot de lucht gezuiverd is van de oorzaak die het alarm
veroorzaakt heeft. De melder waarvan het alarm afgaat, is zichtbaar door de snel knipperende
rode led. Om veiligheidsredenen kan het alarmsignaal alleen met de Hush-knop op deze melder
worden uitgezet.

Opmerking: Bij dichte rook wordt de onderdrukkingsfunctie (hush) uitgeschakeld en klinkt
constant het alarm.

Voorzichtig: Stel voor het gebruik van de onderdrukkingsfunctie (hush) vast waar de rook
vandaan komt en verzeker u ervan dat u de functie gebruikt onder veilige omstandigheden.

Loos alarm
Waarschuwing: Geregeld ongewenste (loos) alarmmeldingen wijzen op een verkeerd type

melder en/of een onjuiste plaatsing van de melder. Evalueer de situatie met uw installateur of
verhuurder na reiniging van de melder zoals beschreven in Hoofdstuk G (Onderhoud).

!
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E. (Back-up) batterij controleren/vervangen
De KF20R heeft geen batterijen die door de gebruiker vervangen kunnen worden. De rookmelder is
voorzien van een ingebouwde niet vervangbare, oplaadbare lithium batterij.
Batterijtype: VL2330
De levensduur van deze batterij bedraagt 10 jaar. Gebruik de testknop om de melder te testen. Gebruik
geen open vlam aangezien dit geen rook produceert en fysieke schade kan toebrengen aan de melder
of brandbare materialen kan ontsteken, waardoor brand ontstaat.
MILIEUBESCHERMING
Afgedankte elektrische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijke afval.
Lever het product in als KCA (Klein ChemischAfval) Raadpleeg de plaatselijke overheid of het
verkooppunt over recyclingmogelijkheden en inleverpunten (www.wecycle.nl).
BATTERIJ VERVANGEN
Voor model KF20R:
OPMERKING:Oplaadbare lithium batterijen zijn niet verwijderbaar uit de sabotageveilige behuizing.
Deze batterijen zijn ontworpen ommee te gaan gedurende de levensduur van de rookmelder.
Voor model KF20:

LET OP: Explosiegevaar als de batterij niet juist is teruggeplaatst.
Schakel altijd de stroom naar de rookmelder uit voordat u de batterij vervangt. Vervang de batterij minstens
jaarlijks of onmiddellijk als u eenmaal per 40 seconden het signaal voor lage batterijspanning hoort, zelfs als
de rookmelder netvoeding krijgt. Gebruik in deze rookmelder alleen de volgende 9V/(6F22) batterijen ter
vervanging: zie pagina 9 batterijtypen.

OPMERKING:Gebruik geen oplaadbare lithium batterijen in deze unit.
Vervang de batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type of een gelijkwaardig type zoals
aanbevolen door de fabrikant. Werp gebruikte batterijen veilig weg volgens de instructies van de
fabrikant.
ELKE KEER DAT U DE BATTERIJ VERVANGT, DIENT U TE TESTEN OF HETALARM CORRECT
WERKT DOOR DE TESTKNOP IN TE DRUKKEN.

!

!
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WAARSCHUWING:GEBRUIK GEENANDER BATTERIJTYPE DAN HET TYPE DAT IN DEZE
HANDLEIDING VERMELDWORDT. GEBRUIK GEEN OPLAADBARE BATTERIJEN.

Schakel de stroom naar de rookmelder uit in de meterkast.

Steek een kleine schroevendraaier in de sleuf op de montageplaat. Druk het vergrendelingslipje in met
de schroevendraaier en draai de rookmelder linksom om deze los te maken van de montageplaat.

Trek de rookmelder voorzichtig omlaag. Zorg ervoor dat u de kabelverbindingen niet losmaakt.

Trek de stroomkabel uit de achterkant van de rookmelder.

Duw het klepje van het batterijcompartiment omhoog (achterkant van de rookmelder).

Verwijder de batterij uit het batterijcompartiment.

Plaats een nieuwe 9V batterij . De batterij past slechts op één manier. De rookmelder kan kort piepen
als de batterij geplaatst wordt. Dit is normaal en het betekent dat de batterij correct geplaatst is.

Sluit het klepje van het batterijcompartiment. Druk op het klepje tot deze op zijn plaats klikt.
Druk op de testknop en houd deze ingedrukt. Het alarmsignaal klinkt als de batterij correct verbonden
is en werkt.

Breng de connector weer aan. De connector zal op zijn plaats vastklikken. Trek voorzichtig aan de
connector om na te gaan of deze stevig bevestigd is.

Bevestig de rookmelder weer op de montageplaat door de rookmelder rechtsom te draaien tot deze
vastklikt.

Schakel de stroom in en test de rookmelder met de testknop.

!
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F. Problemen oplossen

GEVAAR: Schakel altijd de stroom uit in de groepenkastkast of zekeringkast voordat stappen genomen
worden om problemen op te lossen.
WAARSCHUWING: Koppel de batterij NIET los en schakel de netvoeding niet uit om een ongewenst

alarm te stoppen.
U bent dan niet langer beschermd. Gebruik een ventilator of open een raam om de rook of het stof te
verwijderen. Bij de modellen KF20 en KF20R kunt u ook de hush-functie gebruiken om loze alarmen te
onderdrukken.

!

PROBLEEM OPLOSSING

De rookmelder produceert geen
pieptoon bij het testen.
OPMERKING: Houd de
testknop gedurende minstens
vijf (5) seconden ingedrukt
tijdens het testen!

1. Controleer of de netvoeding ingeschakeld is. De groene led moet branden.
2. Schakel de stroom uit. Verwijder de rookmelder van de montageplaat en:
a. controleer of de connector stevig bevestigd is.
b. controleer of de batterij goed op de connector aangesloten is.

3. Maak de rookmelder schoon.

De rookmelder piept om de 40
seconden.

1. Schakel de stroom uit. Vervang bij model KF20 de batterij.
2. Maak de rookmelder schoon.
3. Voor model KF20R controleer of de unit gedurende minstens 2 volledige dagen
op de netvoeding is aangesloten. Als het alarm blijft piepen na de vereiste
oplaadperiode, retourneert u de unit voor service.

De rookmelder geeft
ongewenste alarmen terwijl de
bewoners koken, een douche
nemen, etc.

1. Vraag een elektricien om de rookmelder op een nieuwe plaats te
installeren. Monteer in de keuken een hittemelder model KF30.

2. Druk de testknop in en houd deze minstens drie seconden ingedrukt nadat
de eerste melder een alarmsignaal geeft.

Verbonden rookmelders geven
geen alarmsignaal tijdens het
testen van het systeem.

1. Vraag een elektricien om te controleren of de rookmelders correct zijn
verbonden.

De rookmelder piept 3 keer elke
40 seconden.

1. Einde levensduur melding. Vervang direct uw rookmelder!

Raadpleeg onze website voor extra informatie en ondersteuning: www.chubbfs.nl
Opmerking: als de melder niet correct functioneert, neemt u contact op met de leverancier.

!
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G. Preventief onderhoud van de rookmelder
Opmerking: voer altijd correct onderhoud uit van uw rookmelder, waaronder het testen volgens de
instructies in de gebruikershandleiding en het vervangen van de batterij (indien van toepassing).
Uw rookmelder is een levensreddend apparaat. Maandelijks enkele minuten
stofzuigen om overmatig stof te verwijderen, zal de werking verbeteren en de
kans op valse alarmmeldingen verkleinen.
Stofzuig tot op het rooster en de uitsparingen waar stof/kalk etc. kan
binnendringen. Veeg de rookmelder schoon met een ietwat vochtige doek.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen/schuurmiddelen, etc.
Maak uw rookmelder minstens eenmaal per maand schoon.
Rookmelders zijn gevoelige, elektrische apparaten. De testknop moet wekelijks ingedrukt
(gehouden) worden om de werking te controleren.

Tijdens verf- en behangwerkzaamheden of werkzaamheden waarbij stof kan vrijkomen, moeten
alle melders afgedekt worden met de meegeleverde stofkap of een plastic zak om vervuiling door
dampen of stof te voorkomen. Deze kunnen de melder permanent beschadigen. Verwijder de
stofkap pas als de ruimte stofvij is en het schilderwerk droog is. De melder zal niet werken terwijl
deze is afgedekt.

Probeer nooit het binnenste van de rookmelder open te maken: hierdoor vervalt de garantie.
Waarschuwing: Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld voordat onderhoud uitgevoerd
wordt.
Vergeet niet om de voeding weer in te schakelen zodra het onderhoud uitgevoerd is.
De rookmelder mag niet geschilderd worden.
De rookmelder mag niet afgeplakt worden.
Test de rookmelder niet met brandende kaarsen, open vuur, sigaretten/tabak, etc.

UNCLIPA
NDSLIDE
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W

H. Accessoires

Voor de rookmelders KF20 en KF20R zijn de volgende accessoires beschikbaar:

• Montagebeugel voor het monteren van de rookmelders op hellende plafonds.

• SMK23U opbouwvoet en SMK23RU Relaisvoet.

Ga voor meer informatie naar: www.chubbfs.nl
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I. Wat te doen in geval van een brandmelding

ONTWIKKEL EN OEFEN EEN VLUCHTROUTE
• Installeer en onderhoud brandblusapparaten op elke verdieping van de woning en in de keuken,
de kelder en de garage. Leer vóór u een noodsituatie meemaakt hoe een brandblusapparaat
werkt.

• Maak een plattegrond van het huis met alle deuren en ramen en minstens twee (2) vluchtroutes
voor elke kamer. Ramen op de tweede verdieping moeten mogelijk van een touw- of
kettingladder voorzien worden.

• Bespreek de vluchtroute met uw gezin en laat iedereen zien wat hij/zij in geval van brand moet
doen.

• Spreek een verzamelplaats af buiten het huis in geval van een brand.
• Laat iedereen wennen aan het geluid van de rookmelder en train ze erin om het huis te verlaten
wanneer de melder afgaat.

• Voer minstens elke zes maanden een brandoefening uit, en voer ook nachtelijke
brandoefeningen uit. Verzeker u ervan dat kleine kinderen de melder horen en wakker worden
van het alarmgeluid. Ze moeten wakker worden om de vluchtroute te nemen. Door te oefenen
kunnen alle bewoners de route testen vóór er zich een noodgeval voordoet. Het kan zijn dat u
uw kinderen niet kunt bereiken. Het is belangrijk dat zij weten wat ze moeten doen.

WAT MOET U DOEN WANNEER DE MELDER AFGAAT
• Waarschuw de kleine kinderen in het huis.
• Verlaat het huis onmiddellijk via de vluchtroute. Elke seconde telt, dus verlies geen tijd door u
eerst aan te kleden of waardevolle spullen te verzamelen.

• Open bij het verlaten van de de woning geen binnendeuren zonder er eerst aan te voelen. Als
een deur heet is, of als er rook langs naar binnen komt, open die deur dan niet! Gebruik in dit
geval uw tweede uitgang. Als de binnendeur koel aanvoelt, moet u er met uw schouder tegenaan
drukken en de deur iets openen, en erop zijn voorbereid om de deur weer dicht te slaan als er
snel warmte en rook binnenstroomt.

• Blijf dicht bij de grond als er veel rook is. Adem licht door een (indien mogelijk natte) doek.
• Als u eenmaal buiten bent, ga dan naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of
iedereen er is.

• Bel bij de buren de brandweer op het noodnummer 112, blijf niet in het huis om te bellen!
• Ga het huis pas weer binnen als de brandweer zegt dat dit veilig is.
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Er zijn bepaalde situaties waarin een rookmelder mogelijk niet doeltreffend is om
bescherming te bieden tegen brand. Bijvoorbeeld:

a) roken in bed
b) kinderen alleen thuis laten
c) schoonmaken met brandbare vloeistoffen, zoals benzine

Voor meer informatie over de juiste handelingen bij een woningbrand kunt u terecht op:
www.chubbfs.nl.
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ZES JAAR GARANTIE
De fabrikant garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgesloten rookmelder onder normale
gebruiks- en onderhoudsomstandigheden voor een periode van zes (6) jaar (vanaf de
aankoopdatum) vrij zal zijn van afwijkingen op het gebied van materiaal, productie of ontwerp.
De verplichting van Kidde Safety onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen
van de rookmelder die of enig onderdeel daarvan dat volgens ons afwijkt op het gebied van
materiaal, uitvoering of ontwerp, zonder kosten voor de klant, indien deze de rookmelder samen
met het aankoopbewijs voldoende gefrankeerd wordt opgestuurd naar: Garantieservice, Chubb
Fire & Security, Cruquiusweg 118 1019 AK Amsterdam.
De garantie is niet geldig als de rookmelder na de aankoopdatum is beschadigd, aangepast,
misbruikt of gewijzigd of indien deze niet goed werkt ten gevolge van slecht onderhoud of
verkeerde plaatsing.
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KIDDE SAFETY OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF
DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DIE VOORTKOMT UIT DE VERKOOP VAN DEZE
ROOKMELDER OF ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL IN
GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE VERVANGINGSKOSTEN VAN DE ROOKMELDER EN
KIDDE SAFETY OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN ZAL IN
GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG
VAN STORING VAN DE ROOKMELDER OF DOOR SCHENDING VAN DEZE OF EENANDERE
GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET VERMELD, ZELFS INDIEN DE GEVOLGSCHADE
VOORTVLOEIT UIT DE NALATIGHEID OF SCHULD VAN HET BEDRIJF ZELF.
Deze garantie laat uw overige wettelijke rechten onverlet.
Opmerking: de rookmelder en alle accessoires moeten vervangen worden na de
"Vervangdatum" vermeldt door de fabrikant.
MILIEUBESCHERMING
Afgedankte elektrische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijke afval.
Lever het product in als KCA (Klein Chemisch Afval). Raadpleeg uw lokale overheid of het
verkooppunt over recyclingmogelijkheden en inleverpunten.
Als de melder gebruik maakt van een vervangbare 9V batterij (model KF20), moet deze jaarlijks
vervangen worden.
Onder normale omstandigheden bedraagt de levensduur voor de oplaadbare lithium batterij 10
jaar. Bij het afvoeren van lithium batterijen moeten deze als KCA beschouwd worden. Vraag bij
uw lokale overheid waar u deze correct kunt inleveren.
Geproduceerd in China

J. Garantie en milieu
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K. Adresgegevens
Chubb Fire & Security B.V.
Cruquiusweg 118 1019 AK Amsterdam
T: 088 - 112 40 00
I: www.chubbfs.nl
E: info@chubbfs.nl
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Gebruikshandleiding & Onderhoudsinstructies Sanitaire Installaties  
 

 

Binnenriolering 

 

Algemeen 
De binnenriolering is voorzien van een gescheiden rioleringssysteem bestaande uit een schoon water 

(regenwater) riool en vuil water (keuken, toilet, badkamer etc.) riool. Bij uitbreiding van het rioleringssysteem 

mag dus nooit een vuilafvoerpunt (zoals wastafel, wasmachine, schrobput etc.) op het schoon water riool worden 

aangesloten. 

 

Wat te doen bij rioolstank?  
• Controleer uw riolering op lekkage. 

• Controleer de aansluiting van de toiletpot(ten). 

• Controleer alle watersloten (sifons).  

• Denk ook aan weinig gebruikte toestellen. 

• Vergeet ook niet de sifon van de stadsverwarming in de meterkast. 

• Vergeet ook niet de sifon (indien aangesloten op de riolering) van de wasmachine opvangbak. 

• Indien de stank uit de meterkast komt of als bovenstaande tips geen resultaat opleveren raadpleeg uw 

aannemer voor aanvullend advies c.q. hulp. 

 

Wat te doen bij verstopping? 
Bij een verstopping dient u eerst na te gaan of de sifon niet dichtgeslibd is. Onder het aanrecht en bij de 

wasmachine moet u dan het onderdopje losdraaien en het vuil verwijderen en bij de sifons van de wastafel en 

fontein het onderste gedeelte (beker) losdraaien en het eventuele vuil verwijderen let op u dient hieronder wel 

een emmer c.q. bakje (met dweil) te plaatsen om het uitkomende afvalwater in op te vangen. 

Indien de riolering niet meer functioneert dient u zelf te (laten) onderzoeken waar de oorzaak zit. 

Bij de gevel bevindt zich een huisaansluiting met ontstoppingsstuk (aan de voorgevel) deze opgraven als de 

verstopping zich binnen uw perceel bevindt. De verstopping en andere gebreken op eigen perceel dienen door u 

hersteld te worden en zijn voor uw rekening. Indien de verstopping zich buiten uw eigen perceel bevindt, dus op 

perceel van de gemeente, dan moet deze door de gemeente hersteld worden, soms voor uw rekening mocht er 

blijken dat de oorzaak bij u vandaan komt. U kunt een professioneel rioolontstoppingsbedrijf inschakelen.   

Deze bedrijven beschikken over speciale apparatuur waarmee het probleem verholpen kan worden. 

 

Het voorkomen van klachten 
Omdat veel klachten over het niet goed functioneren van de riolering vaak voortvloeien uit onwetendheid van de 

gebruiker, volgen hierbij enkele tips:  

• Deponeer nooit etensresten, jus, olie, maandverband etc. in het toilet, de keuken afvoer of in andere op de 

riolering aangesloten toestellen.  

• Vochtige toiletdoekjes zijn geen toiletpapier en dus ook niet geschikt om in het toilet te deponeren.  

• Overmatig gebruik van waspoeder heeft geen enkel effect op het wasresultaat. Het teveel aan waspoeder 

wordt direct in de riolering geloosd, waarin het vervolgens in de leidingen ‘aan koekt’ en daardoor de 

doorstroming verhindert.  

• Deponeer nooit stoffen of vloeistoffen, met chemische bestanddelen (zoals aceton, zoutzuur, ether, jodium, 

caustic soda etc.) in de op de riolering aangesloten toestellen.  

Bovengenoemde stoffen kunnen de afvoer bemoeilijken of zelfs de riolering verstoppen of beschadigen. 
Houdt u dit goed in de gaten om klachten te voorkomen.  

 

 

 

 

 



Hemelwaterafvoeren 
 

Algemeen 
Voor het opvangen en afvoeren van het regenwater kan uw appartement zijn voorzien van hemelwaterafvoeren. 

Voor het goed functioneren hiervan dient u minimaal tweemaal per jaar de uitlopen van de platte daken schoon 

te maken. Indien het regenwater niet voldoende wordt afgevoerd, controleer dan eerst of de uitlopen niet zijn 

geblokkeerd. Bij lekkage of verstopping dient u zo spoedig mogelijk een erkend installateur in te schakelen om 

eventuele gevolgschade te beperken.  

 

 

Waterinstallatie 
 

Algemeen 
De waterinstallatie is om drinkwater te bezorgen op de verschillende tappunten in uw appartement. Daarnaast 

wordt het drinkwater in een warmwatertoestel verwarmd waarna ook dit warme water wordt verdeeld over een 

aantal gebruikerstappunten in de appartement. In de meterkast zit de hoofdafsluiter van de waterinstallatie. De 

kraan vóór de meter is van het drinkwaterleidingbedrijf. De kraan ná de meter behoort tot de waterinstallatie van 

u appartement. 

Het drinkwaterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot op het leveringspunt 

van uw appartement. Meestal wordt de watermeter beschouwd als het leveringspunt. U kunt er op vertrouwen 

dat het drinkwater geleverd door het drinkwaterleidingbedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen. Na het 

leveringspunt is dat voor uw verantwoordelijkheid. 

 

Wat te doen bij lekkage? 
Voor het afsluiten van het waterinstallatie kunt u de hoofdkraan nabij de watermeter gebruiken of eventueel een 

groepafsluiter gebruiken (zie installatietekening). 

 

Wat te doen bij vervuiling? 
Door de aanleg van de nieuwe waterinstallatie kan er vuil in de leiding zitten. Dit vuil kan men verwijderen door 

de perlator van de kraan los te draaien en deze flink door te laten lopen en de perlator tegen de stroom in schoon 

te blazen. 

 

Gebruiksinstructie? 
Omdat een nieuwe installatie de waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden vanwege de daarin gebruikte 

materialen. Bovendien is het water in de leidingwaterinstallatie, net als het pak melk uit de supermarkt slechts 

beperkt houdbaar. Langdurige stilstand van water in de installatie in combinatie met een temperatuur boven de 

25°C kan de kwaliteit van het leidingwater negatief beïnvloeden. Dat kunt u soms merken door verandering in 

geur, kleur en smaak van het water. Door de groei van bacteriën in het stilstaande leidingwater kunnen er zelfs 

gezondheidsrisico’s ontstaan. Omdat besmetting met deze bacteriën plaats vindt via de longen, is dit gevaar 

vooral aanwezig bij inademing van zeer kleine waterdruppeltjes die verspreid worden in de lucht (waternevel).  

 

Maatregelen door u zelf uit te voeren 
• Weinig gebruikte tapkranen (fontein, vulpunt cv., buitenkraan, etc.). Deze kunnen leiden tot langdurige 

stilstand van water in het leidingdeel naar de kraan. Ga na welke kranen minder dan eens per week worden 

gebruikt. Het is verstandig deze kranen regelmatig – wekelijks bij het schoonmaken – een minuut door te 

spoelen. Dat geldt dan zowel voor de koud- als warmwaterkranen. Bij verder weggelegen kranen (schuur, 

garage, zolder, etc.) kunt u dezelfde spoeltijd aanhouden. Bij mengkranen kiest u de middelste stand zodat 

zowel de koud- als warmwaterleidingen worden gespoeld. Bij thermostatische mengkranen  laat u de 

temperatuurinstelling ongeveer op 38°C staan.  

• Thermostaatkranen dient u minimaal 1x per maand tijdens het gebruik een aantal keren van helemaal koud 

tot helemaal heet qua temperatuur te draaien zodat het regelelement niet kan gaan vast zitten.  

 



• Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om alle koud- en warmwaterkranen 

een minuut lang te openen. Vergeet niet de gevelkraan. Laat het water rustig stromen en voorkom dat u 

daarbij het water vernevelt. U kunt daartoe de sproeikop onder water in een emmer houden of het sproeistuk 

van de kraan af halen. 

• Een tuinslang die in de volle zon hangt c.q. staat kan flink opwarmen. Bij langdurige stilstand kunnen er 

zich onder invloed van de relatief hoge temperatuur bacteriën gaan ontwikkelen. Blootstelling aan dit water 

tijdens het sproeien van de tuin, auto, etc. is ongewenst. Om die reden wordt geadviseerd om in de 

zomerperiode een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt eerst te spoelen. Hiertoe hangt u de slang 

zonder sproeistuk in een emmer, gieter, etc. en laat het water gedurende een minuut stromen. Dit water kunt 

u zonder problemen gebruiken voor de planten. Voor zover dat mogelijk is, kunt u natuurlijk ook na elk 

gebruik de tuinslang leeg laten lopen.   

• De leidingen naar uw buitenkranen dient u voor de winter leeg te laten lopen in verband met mogelijk 

vorstgevaar. Hiertoe moet u de aparte afsluiter dichtdraaien en dan zowel de aftapkraantjes als de 

gevelkranen open zetten en de leidingen door blazen (zodat het meeste water eruit is).  

• Veelal bent u zelf in staat om de temperatuur van het warmwatertoestel te regelen. Zorg er voor dat het 

warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55°C (60°C) heeft. U kunt hier voor over het 

algemeen aan voldoen als u het warmwatertoestel afstelt tussen de 60° à 65°C. Overdrijf niet! Te hoge 

temperaturen kunnen leiden tot verbrandingsgevaar en tot een verhoogde kans op kalkafzetting in het 

voorraadvat, de waterleiding en de kranen. Raadpleeg ook uw gebruik- en onderhoudsinstructie van het 

warmwatertoestel en vraag uw onderhoudsmonteur om de instelling te controleren. 

• Heeft u een afleverset voor stadsverwarming met warmwaterbereiding in uw meterkast? Gebruik deze niet 

als opslagkast en zorg dat de ventilatieopening onder en boven in de meterkast vrij blijven! In verband met 

de afvoer van (overtollige) warmte mag de natuurlijke ventilatie van de meterkast niet worden verstoord. 

 

 

Gasinstallatie (indien aanwezig in uw appartement)  
 

Algemeen 
Vanaf de meterkast lopen er gasleidingen naar de gasgestookte toestellen in uw appartement. Deze toestellen 

betreffen vaak een cv-ketel (of ander warmwatertoestel) en de kookplaat in de keuken. 

  

Wat te doen bij lekkage? 
Bij constatering van een gaslucht, direct de hoofdafsluiter in de meterkast dichtdraaien en een erkende 

installateur of de storingsdienst van het gasbedrijf bellen. 

 

Wat te doen aan onderhoud? 
Voor onderhoud aan deze toestellen dient u de gasleiding af te sluiten, door de gaskranen bij het toestel dicht te 

zetten. Wij adviseren u echter om onderhoud aan gastoestellen door een erkend installateur te laten uitvoeren.  

Als uw kooktoestel is aangesloten met een flexibele gasslang dient u minimaal tweemaal per jaar deze slang te 

controleren en deze slang ook tijdig te (laten) vervangen.  

 

 

Sanitair 
 

Algemeen 
Het sanitair is van keramische materiaal, de kranen zijn deels van verchroomd koper c.q. kunststof en de afvoer 

van chroom c.q. kunststof. Gebruik voor het schoonhouden van uw sanitair nooit schuursponsen, 

schuurmiddelen en/of agressieve schoonmaakmiddelen maar een zachte vochtige/droge doek.  

 



Wat te doen aan onderhoud? 
• Gebruik voor het schoonmaken van uw sanitair nooit agressieve schoonmaakmiddelen. Vooral niet bij 

verchroomde artikelen. Dit kan het product sterk aantasten. Informeer zonodig bij de fabrikant van uw 

sanitairproduct naar de specifieke onderhoudsinstructies. 

• Wij raden u aan om douchedeuren, wanden en keramisch sanitair te reinigen met Sani-Clean.  

• Kunststof strips kunt u langer soepel houden door ze goed schoon te maken en regelmatig in te smeren met 

zuurvrije vaseline. 

• Kitwerk in de badkamer kan na verloop van tijd loslaten. Wij adviseren u om het kitwerk regelmatig te 

reinigen. Na ± 5 jaar raden wij u aan om de kit te laten controleren of te vervangen om lekkages te 

voorkomen. Let vooral op het kitwerk bij doucheputjes, douchehoeken, etc. 

• Bad- en douchebakafvoeren mogen niet op eigen initiatief losgeschroefd worden. Wij adviseren u om 

regelmatig de afvoeren te reinigen.  

• Tevens dient u de douchekoppen regelmatig te ontkalken door ze in de speciaal ontkalkingsmiddel of azijn 

te leggen.  

• Het komt vaak door de perlators (zeefjes) aan de uitloop van de kraan vervuild of verkalkt zijn. Wij 

adviseren deze regelmatig te reinigen, 

 

 

Nog enkele tips:  
• Gaat u met vakantie en is uw appartement onbeheerd of bent u voor lange tijd afwezig, sluit dan de 

hoofdafsluiter van uw waterleiding. 

• Zet na langere tijd van afwezigheid of van niet gebruik, de watertappunten gedurende een minuut open om 

het in de leidingen aanwezige water door te laten stromen.  

• Laat bij vorstgevaar waterleidingen naar buitenkranen tijdig leeg lopen om bevriezing te voorkomen.  

• Indien de plaats van de wasautomaat bij storing tot wateroverstroming zou kunnen leiden, adviseren wij u 

om een z.g. “waterstop” op de kraan te monteren Bij stroring of slangbreuk sluit de “waterstop” de 

watertoevoer binnen enkele minuten af. Hierdoor kunt u de eventuele schade beperken.  

• Door snelsluitende afsluiters in de wasautomaat of vaatwasser bestaat de mogelijkheid dat er een “tik” in de 

waterleiding optreedt. Om dit te beperken kunt u een waterslagdemper (laten) plaatsen.  

• Gebruik de meterkast niet als berging. Dit verstoort de natuurlijke ventilatie in uw meterkast. Hierdoor 

kunnen brandgevaarlijke situaties en stank- en condensproblemen ontstaan. 

• Tegenwoordig worden veel leidingen weggewerkt. Dit geldt ook voor andere installaties. Voordat u gaat 

boren in de vloer, wand of plafond, dient u er zeker van te zijn dat er geen leidingen aanwezig zijn. Beter is 

nog om niet te boren en een andere oplossing te zoeken. 

• Bij casco appartement, keuken of sanitaire ruimten dient u de waterleiding minimaal binnen 14 dagen aan te 

laten sluiten en tien minuten lang door te spoelen in verband met legionella gevaar.  

• Laat eventuele uitbreiding of wijziging van uw installatie altijd uitvoeren door een erkend gecertificeerd 

installatiebedrijf. Dit bedrijf neemt de garantie op zich van de aangepaste installatie. Bedenk dat als uw 

installatie wordt uitgebreid of veranderd door een niet gecertificeerd bedrijf, u dan alle rechten op garantie 

kwijt bent. 

    

 

Resumé van vereiste preventieve onderhoud (indien van toepassing)  
• 2x per jaar sifons (watersloten) schoon maken. 

• 2x per jaar op platte daken en balkons afvoeren schoon maken.  

• 2x per jaar gasslang bij kooktoestel controleren. 

• 2x per jaar perlators (uitloop tapkranen) schoon maken. 

• 2x per jaar douchekoppen ontkalken.  

• Regelmatig kitwerk controleren. 

• Schoon houden van pompputten, schrobputten en draingoten. 

• Afsluiten contracten voor hydrofoors, vuilwaterpompen, brandslanghaspels en poederblussers. 

 



Speciale installaties in (woon-) gebouwen:  
Drukverhoginginstallatie 
Voor het onderhoud aan een drukverhoginginstallatie (hydrofoor) adviseren wij u om een service- en 

onderhoudscontract met de fabrikant af te sluiten.  

Pompput en vuilwaterpomp  
De pompput dient u regelmatig te controleren op vervuiling. Bij grote vervuiling kan verstopping en/of storing 

aan de pomp optreden. Voor de vuilwaterpomp adviseren wij u om een service- en onderhoudscontract met de 

fabrikant af te sluiten.  

Brandslanghaspels en poederblussers 
Om de betrouwbaarheid van functioneren zeker te stellen dient met een erkend bedrijf een contract te worden 

afgesloten voor jaarlijkse controle. Dit zal ook door uw (brand-)verzekering worden geëist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Groep 1 Woonkamer, keuken, slaapkamer 

Groep 2 Wasmachine

Groep 3 Combimagnetron

Groep 4 Vaatwasser

Groep 5 Hal, slaapkamer, badkamer, berging, rookmelder

Groep 6 Wasdroger

Let op !
1 wandcontactdoos boven het aanrechtblad op andere groep

Aardlekschakelaar 1x per maand testen dmv testknop T

Gebruikershandleiding op achterzijde
Alleen vakkundig personeel aan installatie laten werken

Groepenverklaring elektrische installatie 



Bediening aardlekschakelaar

Als de aardlekschakelaar uit zichzelf is uitgeschakeld, als volgt handelen:

• Alle groepen achter deze aardlekschakelaar uitzetten
• De aardlekschakelaar weer aanzetten
• De groepen één voor één weer aanzetten en kijken bij welke groep hij uitslaat

Alle stekers van de apparaten die op deze groep staan eruit halen
Groep weer aanzetten.  

Blijft hij zitten       :       Storing in één van de apparaten!
Slaat hij weer uit :       Controleer de lampen.

In 90% van de gevallen is er storing in de buitenlampen
• Heeft u nergens stroom na inschakelen aardlekschakelaar en testknop werkt niet.

Waarschijnlijk krijgt u geen stroom aangeleverd.  Check buren / bel energiebedrijf

Aardlekschakelaars                                                           Installatieautomaat

Bediening installatieautomaat

Als de installatieautomaat uitslaat (groep) als volgt handelen
• De schakelaar weer omhoog zetten
• slaat deze er weer uit  :  

apparaten op deze groep verwijderen en opnieuw proberen
• Blijft hij zitten  :  

één voor één de apparatuur weer aansluiten en kijken wanneer hij uitslaat
• Installatieautomaat slaat ook uit bij overbelasting.  

Bekijk of u extra apparatuur heeft aangesloten  
( apparatuur die opwarmt zoals waterkoker, koffiezetter, gourmetset, magnetron, enz.)
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Waarschuwingen

•  Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant geleverde instructies en met 
inachtneming van de geldende normen. De interne beveiligingen tegen kortsluiting en overstroom niet forceren.

• Alle apparaten mogen alleen gebruikt worden voor het beoogde doel waarvoor ze zijn ontworpen. Comelit Group 
S.p.A. is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan 
ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn 
aangeleverd.

• Alle producten voldoen aan de eisen van de richtlijn 2014/30/UE, 2014/35/UE. Dit wordt bevestigd door het CE-label 
op de producten.

• Monteer de draden van de stamleiding niet in de buurt van voedingskabels (230/400V).

• Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het toestel.

• De installatie-, montage- en servicewerkzaamheden aan de elektrische apparaten mogen uitsluitend door 
gespecialiseerde elektriciens worden verricht.

• Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

• Installeer de camera niet tegenover felle lichtbronnen of op plaatsen waar de opgenomen persoon met de rug naar 
het licht staat. Om het hierboven beschreven probleem op te lossen, is het raadzaam de installatiehoogte van de 
camera aan te passen.

• Camera's met kleurensensor hebben in schaars verlichte omstandigheden een lagere gevoeligheid dan zwart-
witcamera's. Het is daarom raadzaam om in schaars verlichte omgevingen een extra lichtbron te plaatsen.

• BELANGRIJK: om de werking van het toestel niet in gevaar te brengen, dient u ervoor te zorgen dat het metalen 
frontpaneel, Art. 4893, niet over de andere metalen onderdelen schuurt en daarmee de isolerende bekleding 
beschadigt.
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 Inhoud van de verpakking
De onderdelen van de KIT worden geleverd met confi guratie voor werking in de basisuitvoering; deze handleiding bevat ook de 
informatie voor de confi guraties en eventuele aanpassingen van het systeem die de installateur noodzakelijk acht.

×1

Vervangbare naamkaders

voor 1 gebruiker voor 2 gebruikers voor 3 gebruikers

×1 ×1 ×1 ×3 ×3

4893 Deurstation

1214-2C

×1 ×1 ×4 ×4
×1
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Manuale tecnico KIT monofamiliare Art. 8461V

Avvertenze
• Effettuare l’installazione seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal 

costruttore ed in conformità alle norme vigenti. Non manomettere le protezioni 
interne contro cortocircuiti e sovracorrenti.

• Tutti gli apparecchi devono essere destinati esclusivamente all’uso per cui sono 
stati concepiti. Comelit Group S.p.A. declina ogni responsabilità per un utilizzo 
improprio degli apparecchi, per modifiche effettuate da altri a qualunque titolo e 
scopo, per l’uso di accessori e materiali non originali.

• Tutti i prodotti sono conformi alle prescrizioni delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/
UE e ciò è attestato dalla presenza della marcatura CE sugli stessi.

• Evitare di porre i fili di montante in prossimità di cavi di alimentazione (230/400V).
• Non inserire oggetti né versare liquidi all’interno del dispositivo.
• Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici 

devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.
• Togliere l’alimentazione prima di effettuare qualsiasi manutenzione.
• La telecamera non deve essere installata di fronte a grandi sorgenti luminose, 

oppure in luoghi dove il soggetto ripreso rimanga molto in controluce. Per risolvere 
il problema precedentemente descritto, si consiglia di modificare l’altezza di 
installazione della telecamera.

• Le telecamere con sensore a colori, presentano in condizioni di scarsa luminosità, 
una sensibilità inferiore rispetto alle telecamere in bianco e nero. Si consiglia 
pertanto, in ambienti poco illuminati di prevedere una fonte di illuminazione 
aggiuntiva.

• IMPORTANTE: per non compromettere il funzionamento del dispositivo assicurarsi 
che il frontale in metallo dell'articolo 4893 non sfreghi su altre parti metalliche 
danneggiando il proprio rivestimento isolante.

Technical manual for single-family KIT Art. 8461V

Warning
• Install the equipment by carefully following the instructions given by the 

manufacturer and in compliance with the standards in force. Do not tamper with 
the internal elements offering protection against short circuits and overcurrents.

• All the equipment must only be used for the purpose it was designed for. Comelit 
Group S.p.A. declines any responsibility for improper use of the apparatus, 
for any alterations made by others for any reason or for the use of non-original 
accessories or materials.

• All the products comply with the requirements of the 2014/30/UE, 2014/35/UE 
directives, as certified by the CE mark they carry.

• Do not route the riser wires in proximity to power supply cables (230/400V).
• Do not insert objects or pour liquids into the device.
• Installation, mounting and assistance procedures for electrical devices must only 

be performed by specialised electricians.
• Cut off the power supply before carrying out any maintenance work.
• The camera must not be installed opposite bright light sources, or in places where 

the filmed subject is against the light. To resolve the aforementioned problem, we 
recommend changing the installation height of the camera.

• Cameras with colour sensor have poorer sensitivity in low light conditions than 
black/white cameras. We therefore recommend, in dimly lit environments, to install 
an additional light source.

• IMPORTANT: to prevent a malfunction of the device, make sure that the metal 
fascia of Art. 4893 does not rub against any other metal parts and damage their 
insulation.

Manuel technique KIT un appel Art. 8461V

Avertissements
• Effectuer l'installation en suivant scrupuleusement les instructions fournies par 

le constructeur et conformément aux normes en vigueur. Ne pas toucher les 
protections internes contre les courts-circuits et les surcharges.

• Tous les appareils doivent être strictement destinés à l'emploi pour lequel ils ont 
été conçus. La société Comelit Group S.p.A. décline toute responsabilité en cas 
de mauvais usage des appareils, pour des modifications effectuées par d’autres 
personnes pour n’importe quelle raison et pour l'utilisation d’accessoires et 
matériaux non d'origine.

• Tous les produits sont conformes aux prescriptions des directives 2014/30/UE, 
2014/35/UE. L'application du marquage CE atteste cette conformité.

• Éviter de placer les fils de montant à proximité des câbles d'alimentation 
(230/400V).

• Ne jamais introduire d'objets ni verser de liquides à l'intérieur du dispositif.
• Les interventions d'installation, de montage et d'assistance aux appareils 

électriques sont réservées à des électriciens spécialisés.
• Couper l'alimentation avant d'effectuer toute opération d'entretien.
• Installeer de camera niet tegenover felle lichtbronnen of op plaatsen waar de 

opgenomen persoon met de rug naar het licht staat. Om het hierboven beschreven 
probleem op te lossen, is het raadzaam de installatiehoogte van de camera aan 
te passen.

• Camera's met kleurensensor hebben in schaars verlichte omstandigheden een 
lagere gevoeligheid dan zwart-witcamera's. Het is daarom raadzaam om in 
schaars verlichte omgevingen een extra lichtbron te plaatsen.

• IMPORTANT : pour ne pas compromettre le fonctionnement du dispositif, 
s'assurer que la façade en métal de l'article 4893 n'entre pas en contact avec 
d'autres parties métalliques, ce qui risquerait d'endommager son revêtement 
isolant.

Technische handleiding enkelvoudige installatieKIT Art. 8461V

Waarschuwingen
• Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant 

geleverde instructies en met inachtneming van de geldende normen. De interne 
beveiligingen tegen kortsluiting en overstroom niet forceren.

• Alle apparaten mogen alleen gebruikt worden voor het beoogde doel waarvoor 
ze zijn ontworpen. Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk 
gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door 
derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die 
niet door de fabrikant zijn aangeleverd.

• Alle producten voldoen aan de eisen van de richtlijn 2014/30/UE, 2014/35/UE. Dit 
wordt bevestigd door het CE-label op de producten.

• Monteer de draden van de stamleiding niet in de buurt van voedingskabels 
(230/400V).

• Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het toestel.
• De installatie-, montage- en servicewerkzaamheden aan de elektrische apparaten 

mogen uitsluitend door gespecialiseerde elektriciens worden verricht.
• Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
• Installeer de camera niet tegenover felle lichtbronnen of op plaatsen waar de 

opgenomen persoon met de rug naar het licht staat. Om het hierboven beschreven 
probleem op te lossen, is het raadzaam de installatiehoogte van de camera aan 
te passen.

• Camera's met kleurensensor hebben in schaars verlichte omstandigheden een 
lagere gevoeligheid dan zwart-witcamera's. Het is daarom raadzaam om in 
schaars verlichte omgevingen een extra lichtbron te plaatsen.

• BELANGRIJK: om de werking van het toestel niet in gevaar te brengen, dient 
u ervoor te zorgen dat het metalen frontpaneel, Art. 4893, niet over de andere 
metalen onderdelen schuurt en daarmee de isolerende bekleding beschadigt.

Technisches Handbuch KIT Einteilnehmerinstallation Art. 8461V

Hinweise
• Der Einbau muss strikt nach Herstelleranweisungen und unter Einhaltung 

der einschlägigen Vorschriften erfolgen. Nicht den internen Kurzschluss- und 
Überlastungsschutz verändern.

• Alle Geräte dürfen nur für den Zweck eingesetzt werden, für den sie entwickelt 
worden sind. Comelit Group S.p.A. übernimmt keine Haftung für unsachgemäßen 
Gebrauch der Geräte, für durch Dritte vorgenommene Änderungen oder die 
Verwendung von Nicht-Original-Zubehör und -Ersatzteilen.

• Alle unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/UE, 
2014/35/UE, was durch die CE-Kennzeichnung bestätigt wird.

• Die Kabel der Steigleitung nicht in Nähe der Stromkabel (230/400 V) verlegen.
• Keine spitzen Gegenstände in das Gerät einführen und dieses gegen das 

Eindringen von Flüssigkeiten schützen.
• Installation, Einbau und Wartung der elektrischen Geräte dürfen nur von einem 

Elektrofachmann ausgeführt werden.
• Vor Wartungseingriffen immer die Stromversorgung unterbrechen.
• Die Kamera darf nicht vor großen Lichtquellen oder an Stellen installiert werden, 

an denen das Motiv zu sehr im Gegenlicht steht. Zur Lösung des Problems ist es 
angebracht, die Installationshöhe der Kamera zu ändern.

• Die Kameras mit Farbsensor haben bei schlechten Lichtverhältnissen eine 
geringere Empfindlichkeit als Schwarz/Weiß-Kameras. In schlecht beleuchteter 
Umgebung wird daher empfohlen, für eine zusätzliche Lichtquelle zu sorgen

• WICHTIG: Um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen, 
sicherstellen, dass die Metallfrontblende des Artikels 4893 nicht gegen andere 
Metallteile reibt und dadurch die eigene Isolierung beschädigt.

Manual técnico del KIT unifamiliar Art. 8461V
Manual técnico KIT monofamiliar Art. 8461V



 5

Afstanden
Het totale aantal binnentoestellen met dezelfde gebruikerscode en het aantal extra bellen (Art. 1229A) dat met deze 
binnentoestellen verbonden is, mag niet meer bedragen dan 4 (met maximaal 1 hoofdbinnentoestel en maximaal 3 secundaire 
binnentoestellen).  
Sluit één extra bel aan per binnentoestel.

A MAX B MAX

Comelit Art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17) 200 m 
(655 feet)

100 m 
(330 feet)

UTP5 cat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) 100 m 
(330 feet)

60 m 
(195 feet)

0,28 mm2 (Ø 0,6 mm AWG 23) 100 m 
(330 feet)

60 m 
(195 feet)

0,5 mm2 (Ø 0,8 mm AWG 20) 100 m 
(330 feet)

60 m 
(195 feet)

1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17) 100 m 
(330 feet)

60 m 
(195 feet)

1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17) 80 m 
(260 feet)

40 m 
(130 feet)

1,5 mm2 (Ø 1,4 mm AWG 15) 100 m 
(330 feet)

60 m 
(195 feet)

*UTP5 cat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) 
MULTI PAIR CABLE 

GREEN

ORANGE

BLU

GREEN / WHITE

ORANGE / WHITE

BLU / WHITE

BROWN / WHITE

BROWN

200 m 
(660 feet)

70 m 
(230 feet)

UTP-kabel met multi-paar aansluiting: DE IN DE AFBEELDING AANGEGEVEN KLEUREN AANHOUDEN!

1209

4893

A

1209

4893

1214/2C
1216

1214/2C

A

B

6721W 6721W

6721W
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Voedingseenheid Art. 1209
Beschrijving

Voedingseenheid 31 Vdc voor KIT 2-draads systeem waarop het deurstation en het binnentoestel direct kunnen worden 
aangesloten. 
Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. 
Ingangsspanning 110-240 VAC. 
Afmetingen 108x90x62 mm (6 DIN-modules).

50-60Hz

OUTPUT/SORTIE 31V        0.5A
1.2A 1'on/5'o


ta=40°C

  110V-240V 800mA

L N L2L2L1L1

INPUT/D'ENTREE

C          US

R

Ar  1209

Dopo un cortocircuito,per ripristinare l'apparecchio,
interrompere l'alimentazione per circa 1 minuto.
To reset the operation after a short circuit,cut o� mains 
voltage for about 1 minute.
Apres un court circuit, pour remettre en fonction l'appareil,
interrompre l'alimentation pendant environs une minute. t.

257258

1 2 43

 1. L N ingang netspanning 110-240 V~

 2. Klembescherming

 3. L1 L1 ingang hoofdbusleiding (31 V  )

 4. L2 L2 uitgang busleiding van stamleiding (31 V  )

De elektrische installatie van het gebouw moet voorzien zijn van een meerpolige netschakelaar (gemakkelijk 
toegankelijk) met een contactafstand van ten minste 3 mm die de voeding van het toestel kan afsluiten.
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 Deurstation Art. 4893
 Beschrijving

Quadra inbouw deurstation video-deurintercom monitor Frontpaneel van persgegoten aluminium, kleurencamera met 
groothoeklens en één led voor nachtverlichting.
Capacitieve toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen.
Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet.
Volumeregeling luidspreker en audiobalans. Voeding via buslijn.
Afmetingen deurstation: 95x195x23 mm.

 1. Afdekking van gegoten aluminium

 2. LED voor verlichting camera standaard actief bij oproep 
(kan worden gedeactiveerd door DIP 7 op ON te zetten, 
zie pag. 10)

 3. Kleuren-groothoekcamera

 4. Luidspreker

 5. LED voor signalering
 oproep verzonden
 deurslotbediening geactiveerd
 audio aan
 systeem bezet

 6. Transparant frontpaneel met naambordjes in de versies 
met 1 / 2 / 4 drukknop(pen) (standaard 1 drukknop)

 f Raak de drukknop aan die overeenkomt met de 
gebruiker die u wilt contacteren om de oproep te 
verzenden

 7. Microfoon

1
2

1
2
3
4

1

1

2
3

4

5

7

6

1

   C NCNO

JP1
NC

NO

   C NCNO

JP1
NC

NO

8

9

10
11 12

13
14

15

16

2

 8. Klemmenblok M1
LL aansluiting bus-leiding
RTE ingang lokale deurslotbediening
COM gemeenschappelijke ingang voor RTE- en DO-
contact
DO ingang signalering deur open

 9. Klemmenblok M2
SE- SE+ aansluiting voor elektroslot
NC normaal gesloten contact van het relais
NO normaal geopend contact van het relais
C gemeenschappelijk contact van het relais

10. Volumeregeling luidspreker

11. Audiobalancering

12. JP1 Vrijgave van het RC-net voor storingsfi lter op de 
contacten van het relais (zie pag. 40)

13. CNF schakekaar voor bevestiging programmering

14. PR schakelaar voor ingang/uitgang programmering

15. DIP SWITCH voor programmering van functies

16. Regeling microfoon
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Installatie

1

2

OPENEN

3

1

2

21

16
3 

cm

13
0 

cm

5

2
1

LET OP!   
goed 
vastschroeven 
om 
binnendringend 
water te 
voorkomen

4

COM

L LRTE

6 7 optioneel
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Ga naar www.comelitgroup.com en download de gratis software (Art. 1235A) om de labels voor het deurstation af te drukken. 
Gebruik hiervoor de voorgeperforeerde zelfklevende bladen die u in onze catalogus vindt (Art. 1217).

VERWIJDEREN

Vervangbare naamkaders
voor 1 gebruiker voor 2 gebruikers voor 3 gebruikers

BESCHIKBARE 
NAAMKADERS

CONTROLEER 
DE JUISTE RICHTING 
ALVORENS DE NAMEN 
VAST TE PLAKKEN

JOHN SMITH

PETER WHIT

8 9

De etiketten moeten zijn gemaakt van niet-geleidend materiaal, om te voorkomen dat de werking van de 
aanraaktoetsen wordt beïnvloed.

Verzeker u er voordat u de schroef vastzet van dat het deurstation niet hoeft te worden geprogrammeerd en 
verzeker u ervan dat het metalen frontpaneel niet tegen andere metalen onderdelen schuurt, want dan zou de 
isolerende bekleding beschadigd worden.

LET OP! Om de waterdichtheid van het product te waarborgen: ga na of de bevestiging correct is uitgevoerd

1

2

10 11 12

1

1

1

2

kans op 
binnendrin-
gend water 1

2

SLUITEN

13 14
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DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8

 
ON 

 
Het 

deuropenerrelais 
en het tweede 
relais worden 
bediend door 

2 verschillende 
knoppen 

(bijvoorbeeld: 
bedieningsknop 
deuropener en 

relaisknop)

 
ON 

 
activeringstijd 

deurslot 
contact: 8 sec.

 
ON 

 
activeringstijd 
relais: 8 sec.

 
ON 

 
wachttijd reset: 

1 sec.

 
ON 

 
Oproep 

verzenden: 
drievoudig

 
ON 

 
bevestigingstonen 
(oproep, deurslot 

contact, relais, audio 
aan): gedeactiveerd

 
ON 

 
LED 

cameraverlichting: 
gedeactiveerd

 
ON 

 
verlichting LED 

van frontpanelen 
met naambordjes: 

uit

 
OFF 

 
Het 

deuropenerrelais 
en het tweede 
relais worden 
bediend door 

middel van één 
knop (bijvoorbeeld: 

bedieningsknop 
deuropener)

 
OFF 

 
activeringstijd 

deurslot 
contact: 2 sec.

 
OFF 

 
activeringstijd 
relais: 2 sec.

 
OFF 

 
wachttijd reset: 

10 sec.

 
OFF 

 
Oproep 

verzenden: 
enkelvoudig

 
OFF 

 
bevestigingstonen 
(oproep, deurslot 

contact, relais, audio 
aan): geactiveerd

 
OFF 

 
LED 

cameraverlichting: 
actief

 
OFF 

 
verlichting LED 

van frontpanelen 
met naambordjes: 

aan

Instellingen deurstation

 f Stel de dipswitches op S1 van de functie die u wilt programmeren in volgens onderstaande tabel
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Programmering oproepadressen voor 2-4 gebruikers en extra deurstation

21

bijvoorbeeld:

3 4

5 6

 √ Noteer de instellingen van de dipswitches

OPMERKING Fig. 3 - Stel op de dipswitch de code van de functie  
in die u wilt programmeren volgens de tabel op pag. 11.

Herstel de configuratie van de dipswitches van S1

Code Dip-Switch ON Functie
1 1 drukknop 1 actief met oproepadres 1 (standaard)
2 2 drukknoppen 1-2 actief met oproepadressen 1-2
4 3 drukknoppen 1-2-3-4 actief met oproepadressen 1-2-3-4
8 4 Speakerunit met deurselector (secundair)
16 5 Secundaire speakerunit
32 6 Hoofdspeakerunit
254 2,3,4,5,6,7,8 Reset default



12

Programmering van een algemeen oproepadres

21

bijvoorbeeld:

3 4

5

1
2

3

4B

 √ Noteer de instellingen van de dipswitches

OPMERKING Fig. 3 - Stel de gebruikerscode in met de dipswitches van S1 
(zie tabel A op pag. 13).

Herstel de configuratie van de dipswitches van S1
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Adressen van de stamleiding

TAB. A

Code Dip switch 
ON Code Dip switch 

ON Code Dip switch 
ON Code Dip switch 

ON Code Dip switch 
ON Code Dip switch 

ON Code Dip switch 
ON Code Dip switch 

ON

1 1 31 1,2,3,4,5 61 1,3,4,5,6 91 1,2,4,5,7 121 1,4,5,6,7 151 1,2,3,5,8 181 1,3,5,6,8 211 1,2,5,7,8

2 2 32 6 62 2,3,4,5,6 92 3,4,5,7 122 2,4,5,6,7 152 4,5,8 182 2,3,5,6,8 212 3,5,7,8

3 1,2 33 1,6 63 1,2,3,4,5,6 93 1,3,4,5,7 123 1,2,4,5,6,7 153 1,4,5,8 183 1,2,3,5,6,8 213 1,3,5,7,8

4 3 34 2,6 64 7 94 2,3,4,5,7 124 3,4,5,6,7 154 2,4,5,8 184 4,5,6,8 214 2,3,5,7,8

5 1,3 35 1,2,6 65 1,7 95 1,2,3,4,5,7 125 1,3,4,5,6,7 155 1,2,4,5,8 185 1,4,5,6,8 215 1,2,3,5,7,8

6 2,3 36 3,6 66 2,7 96 6,7 126 2,3,4,5,6,7 156 3,4,5,8 186 2,4,5,6,8 216 4,5,7,8

7 1,2,3 37 1,3,6 67 1,2,7 97 1,6,7 127 1,2,3,4,5,6,7 157 1,3,4,5,8 187 1,2,4,5,6,8 217 1,4,5,7,8

8 4 38 2,3,6 68 3,7 98 2,6,7 128 8 158 2,3,4,5,8 188 3,4,5,6,8 218 2,4,5,7,8

9 1,4 39 1,2,3,6 69 1,3,7 99 1,2,6,7 129 1,8 159 1,2,3,4,5,8 189 1,3,4,5,6,8 219 1,2,4,5,7,8

10 2,4 40 4,6 70 2,3,7 100 3,6,7 130 2,8 160 6,8 190 2,3,4,5,6,8 220 3,4,5,7,8

11 1,2,4 41 1,4,6 71 1,2,3,7 101 1,3,6,7 131 1,2,8 161 1,6,8 191 1,2,3,4,5,6,8 221 1,3,4,5,7,8

12 3,4 42 2,4,6 72 4,7 102 2,3,6,7 132 3,8 162 2,6,8 192 7,8 222 2,3,4,5,7,8

13 1,3,4 43 1,2,4,6 73 1,4,7 103 1,2,3,6,7 133 1,3,8 163 1,2,6,8 193 1,7,8 223 1,2,3,4,5,7,8

14 2,3,4 44 3,4,6 74 2,4,7 104 4,6,7 134 2,3,8 164 3,6,8 194 2,7,8 224 6,7,8

15 1,2,3,4 45 1,3,4,6 75 1,2,4,7 105 1,4,6,7 135 1,2,3,8 165 1,3,6,8 195 1,2,7,8 225 1,6,7,8

16 5 46 2,3,4,6 76 3,4,7 106 2,4,6,7 136 4,8 166 2,3,6,8 196 3,7,8 226 2,6,7,8

17 1,5 47 1,2,3,4,6 77 1,3,4,7 107 1,2,4,6,7 137 1,4,8 167 1,2,3,6,8 197 1,3,7,8 227 1,2,6,7,8

18 2,5 48 5,6 78 2,3,4,7 108 3,4,6,7 138 2,4,8 168 4,6,8 198 2,3,7,8 228 3,6,7,8

19 1,2,5 49 1,5,6 79 1,2,3,4,7 109 1,3,4,6,7 139 1,2,4,8 169 1,4,6,8 199 1,2,3,7,8 229 1,3,6,7,8

20 3,5 50 2,5,6 80 5,7 110 2,3,4,6,7 140 3,4,8 170 2,4,6,8 200 4,7,8 230 2,3,6,7,8

21 1,3,5 51 1,2,5,6 81 1,5,7 111 1,2,3,4,6,7 141 1,3,4,8 171 1,2,4,6,8 201 1,4,7,8 231 1,2,3,6,7,8

22 2,3,5 52 3,5,6 82 2,5,7 112 5,67 142 2,3,4,8 172 3,4,6,8 202 2,4,7,8 232 4,6,7,8

23 1,2,3,5 53 1,3,5,6 83 1,2,5,7 113 1,5,6,7 143 1,2,3,4,8 173 1,3,4,6,8 203 1,2,4,7,8 233 1,4,6,7,8

24 4,5 54 2,3,5,6 84 3,5,7 114 2,5,6,7 144 5,8 174 2,3,4,6,8 204 3,4,7,8 234 2,4,6,7,8

25 1,4,5 55 1,2,3,5,6 85 1,3,5,7 115 1,2,5,6,7 145 1,5,8 175 1,2,3,4,6,8 205 1,3,4,7,8 235 1,2,4,6,7,8

26 2,4,5 56 4,5,6 86 2,3,5,7 116 3,5,6,7 146 2,5,8 176 5,6,8 206 2,3,4,7,8 236 3,4,6,7,8

27 1,2,4,5 57 1,4,5,6 87 1,2,3,5,7 117 1,3,5,6,7 147 1,2,5,8 177 1,5,6,8 207 1,2,3,4,7,8 237 1,3,4,6,7,8

28 3,4,5 58 2,4,5,6 88 4,5,7 118 2,3,5,6,7 148 3,5,8 178 2,5,6,8 208 5,7,8 238 2,3,4,6,7,8

29 1,3,4,5 59 1,2,4,5,6 89 1,4,5,7 119 1,2,3,5,6,7 149 1,3,5,8 179 1,2,5,6,8 209 1,5,7,8 239 1,2,3,4,6,7,8

30 2,3,4,5 60 3,4,5,6 90 2,4,5,7 120 4,5,6,7 150 2,3,5,8 180 3,5,6,8 210 2,5,7,8 240 5,6,7,8
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Omschrijving monitor Art. 6721W

5

6

2
1

3

4

1 2

7
8

9

10

12
11

13

 1. Instelling van de helderheid

 f Naar rechts draaien om de waarde te verhogen

 2. Volumeregeling luidspreker

 f Naar rechts draaien om de waarde te verhogen

 3. LCD-kleurenscherm van 4,3”

 4. Regeling volume beltoon (hoog - gemiddeld - laag)

 5. Aanraaktoetsen

 6. Luidspreker en toets activering audio

 7. S1  Microschakelaars voor het programmeren van de gebruikerscode (zie tabel pag. 13)

 8. S2  Microschakelaars voor de programmering van drukknoppen en functies

DIP 1-2-3-4 voor het programmeren van de functies van de drukknoppen

DIP 5-6 toegang tot de programmeringen

DIP 7 voor het beheer van de voedingsspanning (zie schema’s en varianten vanaf pag. 29) standaard = ON

DIP 8:

ON secundaire monitor

OFF hoofdmonitor (standaard)

 9. Fabrieksinstelling - NIET VERANDEREN!

10. Fabrieksinstelling - NIET VERANDEREN!

11. CV 5 Jumper voor het afsluiten van het videosignaal

12. Pen voor bevestiging klemmenblok

13. Behuizing voor uitbreiding extra toetsen (Art. 6734W)

Klemmenblok voor aansluiting van de installatie

LL Klemmen voor aansluiting buslijn

CFP1 CFP2 Ingang etagebel

Er kan max. 1 hoofdmonitor worden ingesteld



 15

Beschrijving aanraaktoetsen

Beschrijving signaleringsleds

 f Druk eenmaal op de gewenste toets om de bijbehorende functie te activeren

 LED deuropener 
langzaam knipperend: deur open 
1 maal knipperen na indrukken: bevestiging deur openen 
continu knipperend: oproep actief.

 LED privacy (rood) 
continu brandend: privacy-functie actief 
3 maal knipperen (elke 5 sec.): artsfunctie aan 
continu knipperend: apparaat in programmeringsstatus 
4 maal knipperen: systeem bezet

 LED audio (6) 
vast (met oproep): audio actief 
vast (in idle): functie automatisch antwoord actief 
continu knipperend: binnenkomende oproep

 Deuropentoets 
 Toets 1 functie relaissturing (programmeerbaar) 
 Toets 2 functie beeldoproep (programmeerbaar) 
 Privacy-toets 

 Extra toetsen (programmeerbaar)  
KIT met extra drukknoppen art. 6734W apart verkrijgbaar 

 Toets activering audio

Wacht circa 1 sec. en druk vervolgens nogmaals op dezelfde toets. Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om het 
verzonden commando te annuleren.
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Installatie

1C1B1A

432

62

1

5

optionele
bevestiging

115 mm

160 m
m
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Klem verwijderen / monteren

Montage upgradeKIT Art. 6734W

3

1
2

L
L

CFP
1

CFP
2

1

2

3

(verwijderbaar)

3

+
+

,-.$
,-.'

2

1

2

3

1

2

1

7 8

5

1

1

2

22

4

1

2

2

6
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Basisconfiguratie van DIP 1-2-3-4 

Monitorconfiguratie
Basisconfiguratie aanraaktoetsen

Legenda
Deuropener

ACT Relais
AI Beeldoproep
K Oproep deurtelefoon bewaker
D Arts

INT Algemeen en selectief te programmeren intercom - standaard enkelvoudige oproep voor KIT 8461
INTb Algemeen en selectief te programmeren intercom - standaard gemeenschappelijke oproep voor KIT 8461
NULL Geen functie of NIET gebruiken

PROG
Geprogrammeerde functies, zie pag. 19-23.  
Bij deze instelling van de dip beheren de drukknoppen de geprogrammeerde functies; De 
NIETgeprogrammeerde drukknoppen bedienen de functies vermeld op regel 0000 (default).

DIP S2 Art. 6721W(/BM) + Art. 6734
DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 P1 P2 P3 P4 P5

0 0 0 0 ACT AI NULL D NULL
1 0 0 0 NULL AI INT INTb D
0 1 0 0 INT AI INTb ACT NULL
1 1 0 0 ACT NULL NULL NULL K
0 0 1 0 ACT ACT ACT ACT ACT ACT
1 0 1 0 INT ACT NULL NULL INTb
0 1 1 0 AI D K NULL NULL
1 1 1 0 INTb INT AI INT NULL
0 0 0 1 NULL NULL D AI INTb
1 0 0 1 K NULL NULL NULL AI
0 1 0 1 NULL K NULL ACT INT
1 1 0 1 NULL NULL NULL K ACT
0 0 1 1 INTb AI INT ACT D
1 0 1 1 INT INT INT INT INT
0 1 1 1 NULL NULL NULL NULL NULL NULL

1 1 1 1 PROG

Werking
Binnenkomende oproep beantwoorden

Activering/deactivering modaliteit automatisch antwoord

Druk op de aanraaktoets voor activering van de audio  om de binnenkomende oproep te beantwoorden.

 f Lang indrukken van toets activering audio  , voor 10 sec

 » (ACTIVERING)  + LED audio met VASTE VERLICHTING
 » (DEACTIVERING)  + LED audio UIT
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Indien de standaardconfiguratie (zie tabel pag. 18) niet voldoet aan de vereisten, kunnen de drukknoppen anders worden 
geprogrammeerd volgens de hieronder beschreven procedure. 
Aan het eind plaatst u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 op 1111 (setting PROG in de configuratietabellen pag. 19-23). 
Met deze instelling van de dipswitches bedienen de drukknoppen de geprogrammeerde functies, de 
NIETgeprogrammeerde drukknoppen bedienen de functies vermeld op regel 0000 (zie tabel pag. 18). Stel de 
instelling van de gebruikerscode opnieuw in op S1, zie tabel A op pag. 13.

Waarschuwingen

Programmeren/wissen van een intercomadres

Geavanceerde monitorconfiguratie

Programmeringen voor intercomoproep

Algemene intercom: functie waarmee één of meerdere binnentoestellen kunnen worden opgeroepen met hetzelfde 
oproepadres als vanuit het deurstation. 
Selectieve intercom: functie waarmee één of meerdere binnentoestellen kunnen worden opgeroepen met een 
speciaal oproepadres (zie tabel pag. 19) dat anders is dan het oproepadres vanuit het deurstation. 
De algemene en selectieve intercom zijn NIET compatibel op dezelfde stamleiding.

Noteer de instelling van S2, S1 en herstel deze aan het einde van de programmering

Adressen voor selectieve intercom

Het intercomadres moet bij alle binnentoestellen van de stamleiding worden ingesteld. 
Het is mogelijk om hetzelfde intercomadres aan max. 3 binnentoestellen te koppelen. 
Voor de groepsoproep moeten de gewenste intercomcodes tegelijkertijd worden geselecteerd (max. 3).

1) 2) 3)

Programmering; code invoeren,  
TAB. B op pag. 19

S1

S2 DIP

1 2 3 4 5 6

0 0 0 1 1 1

S2

Wissen

DIP OFF

DIP ON
S1

S2 DIP

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1

S2

TAB. B

Code Dip switch ON S1 Code Dip switch ON S1

1 1 5 5

2 2 6 6

3 3 7 7

4 4 8 8
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Voorbeeld 1 - Algemene intercom 
op monitor met gebruikerscode 5 is programmering P3 = interne algemene oproep, P4 = algemene intercom op adres 9

Voorbeeld 2 - Selectieve intercom 
1 en intercomadres 1 is programmering P3 = selectieve intercom op adres 2, P4 = selectieve intercom op adres 3

 1. Plaats DIP 6 van S2 in de combinatie 1.

 » de privacy-led gaat knipperen.

S2 DIP

1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 1

S2

 2. Raadpleeg de tabel op pag. 20 en kies een combinatie waarin de intercomfunctie (om het even INT of INTb) verschijnt 
voor de drukknoppen die u wenst te programmeren. 
Voorbeeld 1: voor P3 = interne algemene oproep stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 1000 of 0011 
of 1011 (P3=INT), en stelt u S1 in met adres 5 volgens tabel A op pag. 13, ga naar punt 3. 
Voorbeeld 1: voor P4 = algemene intercom stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 1110 of 1011 
(P4=INT), en stelt u S1 in met adres 9 volgens tabel A op pag. 13, ga naar punt 3. 
Voorbeeld 2: voor P3 = selectieve intercom stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 1000 of 0011 of 
1011 (P3=INT), en stelt u S1 in met adres 2 volgens tabel B op pag. 19, ga naar punt 3. 
Voorbeeld 2: voor P4 = selectieve intercom stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 1110 of 1011 
(P4=INT), en stelt u S1 in met adres 3 volgens tabel B op pag. 19, ga naar punt 3.

 3. Duw op de drukknop waaraan u de functie wil toewijzen en laat weer los

 » de led voor deur openen gaat aan.

 » Er klinkt een bevestigingstoon.

 4. Om de programmering te verlaten stelt u dipswitches 5-6 van S2 in op combinatie 00

 f de privacy-led gaat uit

 5. Aan het eind van de programmering stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 1111. Stel de 
instelling van de gebruikerscode opnieuw in op S1, zie tabel A op pag. 13.

Programmeringen drukknoppen voor intercomoproep

DIP S2 Art. 6721W(/BM) + Art. 6734 DIP S1

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 P1 P2 P3 P4 P5

ADRES

0 0 0 0

1 0 0 0 INT INTb

0 1 0 0 INT INTb

1 1 0 0

0 0 1 0

1 0 1 0 INT INTb

0 1 1 0

1 1 1 0 INTb INT INT

0 0 0 1 INTb

1 0 0 1

0 1 0 1 INT

1 1 0 1

0 0 1 1 INTb INT

1 0 1 1 INT INT INT INT INT

0 1 1 1

1 1 1 1 PROG
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Directe programmering van de intercomoproep

OPMERKING: Indien er een oproep binnenkomt tijdens het programmeren, moet de oproep eerst worden 
beantwoord. Vervolgens kan de programmeringsfase hervat worden.

Hiermee kunnen de intercomoproepen rechtstreeks vanop de binnentoestellen worden geprogrammeerd.

 √ Hiervoor zijn 2 operators nodig

Fase 1: toegang tot programmering

Operator 1 en Operator 2 voeren dezelfde handelingen uit op 2 binnentoestellen:

 1. Stel dipswitch 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 1111

 2. Druk op de audiotoets

 3. Houd de toetsen privacy en deur openen 3 sec. ingedrukt

 » Er komt 1 toon uit het binnentoestel.

 » De privacy-led gaat knipperen.

 » Het binnentoestel gaat in audioverbinding.

 » Nu kunnen de 2 operators met elkaar communiceren.

Fase 2: programmering intercomoproep

Operator 1:

 f Drukt op de knop die hij wil programmeren om operator 2 op te roepen (bv. 2).

 » Er komt een bevestigingstoon uit het binnentoestel van operator 1.

Operator 2:

 f Drukt op de knop die hij wil programmeren om operator 1 op te roepen (bv. 1).

 » Er komt een bevestigingstoon uit het binnentoestel van operator 2.

Operator 1/ Operator 2:

 f Druk op de audiotoets.

 » Er komt 1 toon uit het binnentoestel.

 » Zo is de programmering van de 2 binnentoestellen voltooid.

Om nog een binnentoestel te programmeren moet worden overgegaan naar FASE 3.

Fase 3: programmering van andere binnentoestellen

Operator 1/ Operator 2:

 1. Als hij op de nieuwe locatie is, voert hij fase 1 uit om de communicatie tot stand te brengen

 2. Herhaal fase 2
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Voorbeeld: 
op monitor met gebruikerscode 5 is programmering P1 = algemene relaissturing, P2 = geadresseerde relaissturing met code 125

 1. Plaats DIP 6 van S2 in de combinatie 1.

 » de privacy-led gaat knipperen.

S2 DIP

1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 1

S2

 2. Raadpleeg de tabel op pag. 22 en kies een combinatie waarin de relaisfunctie (ACT) verschijnt voor de drukknoppen die 
u wenst te programmeren. 
Voorbeeld: voor P1 = algemene relaissturing stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 0000 of 1100 of 
0010 (P1=ACT), en stelt u de dipswitch van S1 in op de combinatie 11111111, ga door naar punt 3. 
Voorbeeld: voor P2 = relaissturing geadresseerd op code 125 stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 
0010 of 1010 (P2=ACT), en stelt u S1 in met adres 125 volgens tabel A op pag. 13, ga door naar punt 3.

 3. Duw op de drukknop waaraan u de functie wil toewijzen en laat weer los.

 » de led voor deur openen gaat aan.

 » Er klinkt een bevestigingstoon.

 4. Om de programmering te verlaten stelt u dipswitches 5-6 van S2 in op de combinatie 00.

 » de privacy-led gaat uit.

 5. Aan het eind van de programmering stelt u de dipswitches 1-2 3-4 van S2 in op de combinatie 1111. Stel de 
instelling van de gebruikerscode opnieuw in op S1, zie tabel A op pag. 13.

Programmering drukknoppen voor algemene of geadresseerde relaissturing

Noteer de instellingen van de dipswitches

DIP S2 Art. 6721W(/BM) + Art. 6734 DIP S1

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 P1 P2 P3 P4 P5

ADRES

0 0 0 0 ACT

1 0 0 0

0 1 0 0 ACT

1 1 0 0 ACT

0 0 1 0 ACT ACT ACT ACT ACT ACT

1 0 1 0 ACT

0 1 1 0

1 1 1 0

0 0 0 1

1 0 0 1

0 1 0 1 ACT

1 1 0 1 ACT

0 0 1 1 ACT

1 0 1 1

0 1 1 1

1 1 1 1 PROG
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Programmering drukknoppen voor andere functies

Legenda

Deuropener

AI Beeldoproep

K Oproep deurtelefoon bewaker

D Arts

PROG Geprogrammeerde functies

Voorbeeld: 
op de monitor met gebruikerscode 5 is programmering P1 = beeldoproep, P2=Arts.

 1. Plaats DIP 6 van S2 in de combinatie 1.

 » de privacy-led gaat knipperen.

S2 DIP

1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 1

S2

 2. Raadpleeg de tabel op pag. 23 en kies een combinatie waarin de gewenste/nodige functies verschijnen voor de 
drukknoppen die u wenst te programmeren. 
Voorbeeld 1: voor P1 = beeldoproep en P2=Arts, stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 0110 
(P1=AI,P2=D).

 3. Druk op de toetsen waaraan u de functies wilt koppelen en laat ze weer los

 » de led voor deur openen gaat aan.

 » Er klinkt een bevestigingstoon.

 4. Om de programmering te verlaten stelt u dipswitches 5-6 van S2 in op de combinatie 00

 » de privacy-led gaat uit.

 5. Aan het eind van de programmering stelt u de dipswitches 1-2-3-4 van S2 in op de combinatie 1111.

DIP S2 Art. 6721W(/BM) + Art. 6734

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 P1 P2 P3 P4 P5

0 0 0 0 AI D

1 0 0 0 AI D

0 1 0 0 AI

1 1 0 0 K

0 0 1 0

1 0 1 0

0 1 1 0 AI D K

1 1 1 0 AI

0 0 0 1 D AI

1 0 0 1 K AI

0 1 0 1 K

1 1 0 1 K

0 0 1 1 AI D

1 0 1 1

0 1 1 1

1 1 1 1 PROG
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1) 2) 3) 4)

Range minimaal 
adres

S1

code instellen,  
TAB. A op pag. 13

S2 DIP

1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 1 0

S2

S2

Range maximaal 
adres

Activering range

Desactivering range

Bereik annuleren

DIP OFF

DIP ON
S1

S2 DIP

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 0

S2 2 sec

Voer de werkzaamheden van 1 tot 4 uit

Programmering range

Wijzigen van de beltonen van de monitor

Noteer de instelling van S2, S1 en herstel deze aan het einde van de programmering

 1. Houd  6 sec. ingedrukt

 » er klinkt een bevestigingssignaal

 » de privacy-LED knippert om de programmeringsstatus aan te geven.

 √ dit is alleen mogelijk wanneer de installatie in de ruststand verkeert; wanneer dit niet het geval is, knippert de privacy-led 4 
maal om de gebruiker te waarschuwen dat het systeem bezet is

 2. Indrukken en loslaten  
1 maal (er klinkt één bevestigingstoon) om de beltoon van een oproep vanaf het deurstation te wijzigen. 
2 maal (er klinken 2 bevestigingstonen) om de beltoon van een oproep vanaf de centrale te wijzigen. 
3 maal (er klinken 3 bevestigingstonen) om de beltoon van een intercomoproep vanaf een interne aansluiting te wijzigen. 
4 maal (er klinken 4 bevestigingstonen) om de beltoon van een oproep van de etagebel te wijzigen. 
Wanneer u nog vaker op de toets  drukt, wordt de bovenstaande volgorde herhaald.

 3. Druk op  en laat de toets weer los om achtereenvolgens de beschikbare beltonen te beluisteren.

 4. Druk op  om de keuze van de laatst beluisterde beltoon te bevestigen en om de modus voor wijzigen beltoon van monitor 
te verlaten.

 » er klinkt een bevestigingstoon

 » de privacy-led gaat uit

 5. Voer stap 1 t/m 4 uit om de andere beltonen te wijzigen
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1) 2) 3)

DIP OFF

DIP ON
S1

S2 DIP

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1

S2

5 sec

Fabrieksinstellingen:

• Functies drukknoppen afhankelijk van de combinatie van DIP 1-2-3-4 van S2;

• Intercomadres niet voorzien;

• Functie range en min. en max. adressen niet voorzien;

• Reset beltonen.

Reset van de programmierung

Noteer de instelling van S2, S1 en herstel deze aan het einde van de programmering
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 f Raak vanaf het deurstation de drukknop aan die overeenkomt met de gebruiker die u wilt bellen om de oproep te 
verzenden.  
Als het systeem vrij is: op het deurstation gaat de LED branden van degene die wordt gebeld, de LED  knippert en er 
klinkt een bevestigingstoon. Op de interne/hoofdmonitor(en) verschijn(t)(en) automatisch het beeld van het buitenstation. 
Op de secundaire monitor(en) kan een passieve beeldoproep worden gedaan (zonder de oproep te beantwoorden) door op 
toets 2 te drukken (standaard geprogrammeerd voor de beeldoproep).

 » Als de gebruiker de oproep beantwoordt: gaat op het buitenstation de LED branden .

 » Als de gebruiker op de knop deurslotbediening drukt: gaat op het buitenstation de LED branden .

Als het systeem bezet is: gaat de led  knipperen en vanuit het deurstation klinkt er een bezettoon.

Als er een oproep plaatsvindt vanaf het deurstation, zal de monitor van de hoofdvideo-deurintercom inschakelen.  
Eventuele secundaire monitoren van dezelfde familie blijven gedoofd. 

Als de oproep vanaf het deurstation door een secundaire videodeurintercom monitor wordt beantwoord, verschijnt het beeld 
automatisch op de monitor (en de monitor van de hoofdvideodeurintercom dooft).

Om het beeld weer te geven zonder het geluid bij het deurstation in te schakelen, drukt u op knop 2 - beeldoproep/ passieve 
beeldoproep.

 √ De beeldoproepfunctie is alleen mogelijk als het systeem in de ruststand staat

 f Druk op de toets beeldoproep (standaard toets 2) om op het monitorscherm het beeld weer te geven dat afkomstig is van 
het deurstation.

ALGEMENE INTERNE OPROEP

SELECTIEVE INTERCOM

HOOFD-/SECUNDAIRE MONITOREN

Algemene intercom: functie waarmee één of meerdere binnentoestellen kunnen worden opgeroepen met hetzelfde 
oproepadres als vanuit het deurstation.

 f Druk op de geprogrammeerde toets om de oproep te starten. 
Als het systeem vrij is: door op de "audiotoets"  te drukken (of de hoorn op te nemen) kan de ontvanger van de oproep 
met de beller spreken. Door opnieuw op de toets te drukken  (of de hoorn weer terug te leggen) wordt het gesprek 
beëindigd. 
Als het systeem bezet is: De signaleringsled knippert enkele seconden (bij Mini-monitoren zal de privacy-led 4 keer 
knipperen).

Een oproep vanaf het deurstation heeft voorrang boven een intercomgesprek.  
In dat geval horen de gebruikers die reeds met elkaar in gesprek zijn een toon die lijkt op een oproeptoon als deze voor hen 
bestemd is, of anders horen ze een drietonige waarschuwing en krijgen ze het beeld van het oproepende deurstation te zien (in 
geval van een hoofdmonitor).

 f Om het gesprek te verbreken en een verbinding te maken met het deurstation, moet er 2 keer op de audiotoets worden 
gedrukt  (of moet de hoorn worden neergelegd en opnieuw worden opgenomen).

Raadpleeg voor de programmering pag. 11 en verder.

• Deurstation (Speakerunit) met deurselector (secundair): standaardfunctie te gebruiken met systemen met deurselector 
Art. 1404 (voor de installatie van 3 of meer ingangen) (zie schema's MNVK/017QC, MNVK/017CQC).

• Secundair deurstation (Secundaire speakerunit): te gebruiken functie in systemen met deurselector Art. 1405 en 2 
deurstations (zie schema MNVK/017AQC).

• Hoofddeurstation (Hoofdspeakerunit): te gebruiken functie in systemen met deurselector Art. 1405 en 2 deurstations (zie 
schema MNVK/017AQC).

Selectieve intercom: functie waarmee één of meerdere binnentoestellen kunnen worden opgeroepen met een speciaal 
oproepadres (zie tabel pag. 19) dat anders is dan het oproepadres vanuit het deurstation.

Met de KIT kunnen er maximaal 4 video-deurintercomsystemen of deurtelefoons per belknop worden beheerd, waarvan 
maximaal 1 hoofdvideo-deurintercom.

Werking

Een oproep vanaf het deurstation uitvoeren

Beeldoproep

Werking met extra deurstations

Werking met extra deurstations
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Werking met deurselector Art. 1404 (standaard)

Werking met deurselector Art. 1405

In de configuratie van Art. 1404 vertegenwoordigen de MIN en de MAX dipswitches de laagste en hoogste gebruikerscode 
die op de stamleiding kan worden aangesloten. Voor het instellen van de waarden, raadpleeg de tabel op pag. 13. Bij 
deurselectoren voor verschillende stamleidingen mogen de codes elkaar niet overlappen.  
De functie beeldoproep is alleen beschikbaar voor installaties volgens het schema MNVK/017CQC (voor elk binnentoestel kan 
het deurstation van de KIT en het hoofddeurstation worden afgewisseld).

In de modus “Hoofddeurstation” wordt het commando deurslotbediening (relaissturing) alleen uitgevoerd als het deurstation 
zich in de status oproep of beeldoproep bevindt. De functie door-open is nooit geactiveerd. 

In de modus “Secundair deurstation” wordt het commando deurslotbediening (of relaissturing) uitgevoerd als het systeem in 
de ruststand staat of het deurstation actief is. 

Met het systeem in de ruststand activeert het eerste commando Beeldoproep de camera van het secundaire deurstation.  
Bij volgende commando’s worden de twee deurstations afgewisseld door beurtelings het hoofd- en secundaire deurstation te 
activeren.

Bij deurselector Art. 1405 kan er maar 1 hoofddeurstation worden geïnstalleerd en 1 secundair deurstation.

Extra deurtelefoons Art. 2638

 1. Indicatielampje voor privacyfunctie

 2. Bedieningsknop deuropener

 3. Drukknop P1 algemene relaissturing / drukknop voor 
verschillende functies in aansluitblok (P1 C1)

 4. Keuzeschakelaar oproeptoon/privacyfunctie met 3 
standen:  
Bovenste stand: luide oproeptoon. 
Middelste stand: normale oproeptoon. 
Onderste stand: inschakeling privacyfunctie. (Wanneer 
de privacyfunctie actief is, wordt de oproeptoon vanaf het 
deurstation of vanaf de centrale uitgeschakeld. Wanneer 
deze functie actief is, brandt er een rood indicatielampje 
rechtsboven)

 5. Trimmer volumeregeling microfoon

 6. Dipswitch U2 voor de instelling van de gebruikerscode

 7. Aansluitklemmen voor de installatie: 
L L aansluiting op de busleiding. 
CFP CFP aansluiting voor etagebel. 
P1 C1 klemmen voor drukknop P1 NO contact. 24V 
100mA voor verschillende functies (verwijder CV1 en 
CV2). 
S+ S- klemmen voor aansluiting van extra bel

 8. JP2 jumper voor het selecteren van de functie Oproep 
naar portiercentrale (positie C) / Algemene relaissturing 
(positie A) van de drukknop P1

 9. CV1 CV2 te verwijderen jumper voor het verkrijgen van 
een NO droog contact op drukknop P1.

1

2

3

4

1

5
6
7

8

9

2
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Installatie Deurtelefoon Art. 2638

Programmering Deurtelefoon Art. 2638

321

987

65

14
0-

14
5 

cm
11

5-
12

5 
cm

4

Stel de gebruikerscode in via dipswitch U2 volgens de volgorde in de tabel op pag. 13.
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Aansluitschema's

KIT 8461V: basissysteem enkelvoudige installatie.  
Inwerkingstelling/spanningscontrole van een systeem in de ruststand.

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2
6721W
6721W/BM

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4893

30 Vdc

30 Vdc

S1 S2A P

*

MNVK/039QC

* Lokale bedieningsknop deuropener.
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KIT 8461V: uitbreiding voor tweevoudige installatie

8461V

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4893

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

LM

LM OUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

ON

85 764321 1234 675 8

ON

LL

1216

6721W

6721W/BM
+6710

6721W
6721W/BM

S1 S2A P

S1 S2A P

MNVK/040QC

 De extra monitoren Art. 6721W/BM zijn exclusief muurplaat.

# Raadpleeg voor het programmeren van de speciale functie “drukknoppen 1-2 actief met oproepadressen 1-2”, zie pag. 11.

* Lokale bedieningsknop deuropener.



 31

KIT 8461V: uitbreiding voor systeem met 4 gebruikers

8461V

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4893

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

LM

LM OUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

ON

85 764321 1234 675 8

ON

LL

1216

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

LM

LM OUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

ON

85 764321 1234 675 8

ON

6721W
6721W/BM

6721W

6721W

6721W/BM
+6710

6721W/BM
+6710

6721W
6721W/BM
+6710

S1 S2A P

S1 S2A P

S1 S2A P

S1 S2A P

#

*

MNVK/041QC

 De extra monitoren Art. 
6721W/BM zijn exclusief 
muurplaat.

# Raadpleeg voor het 
programmeren van 
de speciale functie 
“drukknoppen 1-2-3-4 actief 
met oproepadressen 1-2-3-
4”, zie pag. 11.

* Lokale bedieningsknop 
deuropener.



32

KIT 8461V: uitbreiding met tweede deurstation 4893 en deurselector art. 1405

8461V

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

4893

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

4893

1405

L
M

L
M

L
S

L
S

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

L
P

L
P

L1 L1 L2 L2 L N

110-240V

6721W
6721W/BM

S1 S2A P

MAINSLAVE

MNVK/017AQC

#  Raadpleeg voor het programmeren van de speciale functies “Hoofddeurstation (Hoofdspeakerunit)” en 
“Secundair deurstation (Secundaire speakerunit)” zie pag. 11. Raadpleeg voor meer informatie over de bedrijfsmodi 
het hoofdstuk Werking op pag. 26.

*  Lokale bedieningsknop deuropener.

**  NC contact voor Signalering deur open.

***  Signalering deur open niet beschikbaar.



 33

KIT 8461V: uitbreiding met 3 deurstations 4893 en deurselector art. 1404

MNVK/017QC

* Lokale bedieningsknop deuropener.

De functie “Deurstation (Speakerunit) met deurselector (secundair)” is standaard actief (zie hoofdstuk Werking 
op pag. 26). 
De functies Beeldoproep en Signalering deur open zijn niet beschikbaar.

8461V

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4893

1404

L
M

L
M

L
S

L
S

LP
IN

MAX
ON

85 764321

MIN
ON

85 764321
LP

OUT A B
JP1

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

1404

L
M

L
M

L
S

L
S

LP
IN

MAX
ON

85 764321

MIN
ON

85 764321
LP

OUT A B
JP1

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

4893

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

1209

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4893

6721W
6721W/BM

S1 S2A P

** *
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Aansluitschema systeem met 2 enkelvoudige installatiekits KIT 8461V en 
hoofddeurstation Art. 4893

8461V8461V

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4893

1404

L
M

L
M

L
S

L
S

LP
IN

MAX
ON

85 764321

MIN
ON

85 764321
LP

OUT A B
JP1

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

4893

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

1209

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

4893

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

LL

1216

1404

L
M

L
M

L
S

L
S

LP
IN

MAX
ON

85 764321

MIN
ON

85 764321
LP

OUT A B
JP1

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

LM

LMOUT
L

IN
L

IN
L

OUT
L

1214/2C

LL

1216

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

1209

6721W
6721W/BM

6721W
6721W/BM

S1 S2A P S1 S2A P

MNVK/017CQC 

# Raadpleeg voor het programmeren van de speciale functie “drukknoppen 1-2 actief met oproepadressen 1-2”,   
 zie pag. 11.

## Voor de programmering van het oproepadres zie pag. 12 - 13.

*  Lokale bedieningsknop deuropener.

De functie “Deurstation (Porter) met deurselector (secundair)” is standaard actief (zie pag. 26).  
De functie Signalering deur open is niet beschikbaar.  
De functie Beeldoproep is beschikbaar (met mogelijkheid om te wisselen tussen de 2 deurstations).
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KIT 8461V: extra relais art. 1256

8461V

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4893

C
N

OC N L L ~
-

~
+

L
OUT

L
IN

L
IN

L
OUT LM

LM

1214/2C

1256

12/24V
AC/DC

12V~

1200

230V~

ON

85 764321 1234 675 8

ON

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

JP2
2 112

JP3

JP4
2

1

6721W
6721W/BM

S1 S2A P

MNVK/EQC

# Raadpleeg voor meer informatie de 
betreffende handleiding.

*  Lokale bedieningsknop deuropener.
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KIT 8461V: toevoeging van externe cameramodule art. 1409

8461V

LL O
D

E
T
R

NOSE
-

SE
+ NC C

M
O
C

1209

L

N

110-240V

L2

L2

L1

L1

4893

1234 675 8

ON

1409
G
N
DA

N
I

3
V S

32
SV

2
S
11

V
+-

~ ~LLL
OUT

L
OUT IN IN 230V~ 12V~

1200

C
F
P

LL
C
F
P

1 2

ON

85 764321 1234 675 8

ON

S1 S2A P

6721W
6721W/BM

MNVK/015QC

# Apart te voeden. Raadpleeg voor de instelling en de werking van Art.1409 de betreffende handleiding.

*  Lokale bedieningsknop deuropener.
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KIT 8461V: toevoeging van 2 secundaire monitors in cascade

Aansluitschema tweevoudige installatie met een hoofdmonitor en 2 secundaire 
monitoren (in cascade)

MNVK/Q23

 De extra monitoren Art. 6721W/BM zijn exclusief muurplaat.

1209

1234 675 8

ON

CV5

ON

85 764321

C
F
P

LL
C
F
P

1 2
6721W
6721W/BM

P

S1 S2A P

1234 675 8

ON

CV5

ON

85 764321

C
F
P

LL
C
F
P

1 2
6721W
6721W/BM
+6710

S

S1 S2A P

1234 675 8

ONON

85 764321

C
F
P

LL
C
F
P

1 2
6721W
6721W/BM
+6710

S

S1 S2A P

MNVK/Q21

 De extra monitoren Art. 6721W/BM zijn exclusief muurplaat.
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Aansluitschema installatie met maximale uitbreiding en afgetakte aansluiting per 
afzonderlijk oproepadres

Aansluitschema met afgetakte aansluiting vanaf het binnentoestel met beeld van de extra 
deurtelefoons Art. 2610 en Art. 6228(B)(W)

Aansluitschema met afgetakte aansluiting vanaf het binnentoestel met beeld van de extra 
deurtelefoons Art. 2610 en Art. 6228(B)(W)

MNVK/Q22
 De extra monitoren Art. 6721W/BM zijn exclusief muurplaat.
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MNVK/AAD
 De extra monitoren Art. 6721W/BM zijn exclusief muurplaat.
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Aansluitschema met afgetakte aansluiting vanaf de stamleiding van de extra 
deurtelefoons Art. 2738W, Art. 6228(B)(W)

Gebruiksvariant signalering 'deur open'
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# Actieve ingang bij sluiting voor 
signalering DEUR OPEN

Bij systemen met Art. 1405 is het mogelijk de functie “signalering deur open” alleen op het secundaire deurstation te 
gebruiken.  
Bij systemen met Art. 1404 is het niet mogelijk de functie “signalering deur open” te gebruiken.
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Variant met veiligheidsslot en extra voeding

Variant met aansluiting van een etagebel

Gebruik van het RC-net voor storingsfilter op de contacten van het relais

SB2/SNPQ

12/24V
AC/DC
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*

*  Lokale bedieningsknop deuropener.

Sluit bij meerdere deurtelefoons of grondplaten met dezelfde gebruikerscode de drukknop CFP op slechts één ervan aan; 
alle toestellen gaan dan tegelijk over.

* 20 m MAX - Gebruik een afgeschermde kabel voor deze verbinding en leid de kabels niet in de nabijheid van hoge 
inductieve belastingen of netvoedingskabels (230 V / 400 V).

L L C
FP

C
FP

Bij contacten C. NO. Bij contacten C. NC. Uitgesloten: vrij contact

   C NCNO
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Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy
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bouwnummer type verdieping straat huisnummer postcode
1 8 1e Jan	  Stuytstraat 30 2662	  JB
2 9 1e Jan	  Stuytstraat 28 2662	  JB
3 10 1e Jan	  Stuytstraat 34 2662	  JB
4 11 1e Jan	  Stuytstraat 32 2662	  JB
5 5 2e Jan	  Stuytstraat 40 2662	  JB
6 1 2e Jan	  Stuytstraat 38 2662	  JB
7 2 2e Jan	  Stuytstraat 36 2662	  JB
8 3 2e Jan	  Stuytstraat 44 2662	  JB
9 4 2e Jan	  Stuytstraat 42 2662	  JB
10 5 3e Jan	  Stuytstraat 50 2662	  JB
11 1 3e Jan	  Stuytstraat 48 2662	  JB
12 2 3e Jan	  Stuytstraat 46 2662	  JB
13 3 3e Jan	  Stuytstraat 54 2662	  JB
14 4 3e Jan	  Stuytstraat 52 2662	  JB
15 7 4e Jan	  Stuytstraat 58 2662	  JB
16 6 4e Jan	  Stuytstraat 56 2662	  JB
17 3 4e Jan	  Stuytstraat 62 2662	  JB
18 4 4e Jan	  Stuytstraat 60 2662	  JB
19 7 5e Jan	  Stuytstraat 66 2662	  JB
20 6 5e Jan	  Stuytstraat 64 2662	  JB
21 3 5e Jan	  Stuytstraat 70 2662	  JB
22 4 5e Jan	  Stuytstraat 68 2662	  JB
23 7 6e Jan	  Stuytstraat 74 2662	  JB
24 6 6e Jan	  Stuytstraat 72 2662	  JB
25 3 6e Jan	  Stuytstraat 78 2662	  JB
26 4 6e Jan	  Stuytstraat 76 2662	  JB
27 7 7e Jan	  Stuytstraat 82 2662	  JB
28 6 7e Jan	  Stuytstraat 80 2662	  JB
29 3 7e Jan	  Stuytstraat 86 2662	  JB
30 4 7e Jan	  Stuytstraat 84 2662	  JB



woningtype aantal	  woningen
1 2
2 2
3 6
4 6
5 2
6 4
7 4
8 1
9 1
10 1
11 1



WERK         : Projectnaam: 30 appartementen toren 2
telefoon- / adreslijst onderaannemers / leveranciers

WERKNR    : projectnummer: 16.036
13-mei-19

Sta. Onderdeel Naam Adres Postcode Plaats Tel.: Algemeen e-mailadres

Opdrachtgever BPD Westerdorpsstraat 66 3871 AZ Hoevelaken 088 712 21 22 info@bpd.nl

Gemeente Lansingerland Tobias Asserlaan 1 2662 SB Bergschenhoek 14010 info@lansingerland.nl

Architect Klunder architecten K.P. van der Mandelelaan 100 3006 AD Rotterdam 010 452 34 44 info@klunderarchitecten.nl

Constructeur SWINN Stavorenweg 4 2803 PT Gouda 0182 61 56 55 info@swinn.nl

Aannemer Batenburg Bouw & Ontwikkeling Leeuwenhoekweg 22 2660 AC Bergschenhoek 010 524 33 11 info@batenburgbv.nl

01 Maatvoering Braem International Survey nv Pastorijstraat 40 9100 Sint Niklaas 0032 37 77 95 39 braem@skynet.be

12 Grondwerk M.C. van der Spek en zn. Herenweg 56 2751 DB Moerkapelle 079 593 15 35 info@mcvanderspek.nl

17 Terreininrichting M.C. van der Spek en zn. Herenweg 56 2751 DB Moerkapelle 079 593 15 35 info@mcvanderspek.nl

20 Funderingspalen Verhoef Funderingstechnieken Burgemeester Sloblaan 47 4231 AA Meerkerk 0183 35 13 37 info@verhoefbv.com

21 Wapening Gebroeders van Hemert Bedrijvenweg 14 2351 BC Leiderdorp 0715 411 787 info@gebrvanhemert.nl

21 Wandkisten Hendriks stalen bekistingstechniek Inductorstraat 41 3903 AK Veenendaal 0318 566 466 info.hsb@hendriks-groep.nl

22 Metselwerk Haverhals bouw Kaatsheuvel b.v. Zuidhollandsedijk 209 5171 TM Kaatsheuvel 0416 34 93 93 info@haverhals-metselwerken.nl

22 Metselstenen+glazen stenen GDS Keramiek b.v. Motorenweg 31 2623 CR Delft 085 013 1000 info@gdskeramiek.nl

22 Gibowanden De Bruyn Intergips afbouw b.v. Laan van Londen 200 3317 DA Dordrecht 078 621 44 53 info@debruyn-intergips.nl

22 Stelwerk GTV Timmerbedrijf Veen Cortgene 53-55 2951 EB Alblasserdam 06 52 05 82 72 info@gtvtimmerbedrijf.nl

23 Ribcassettevloeren Prefab beton Veghel Kennedylaan 18 5460 AG Veghel 0413 380 600 info@prefab.nl

23 Breedplaatvloeren Prefab beton Veghel Kennedylaan 18 5460 AG Veghel 0413 380 600 info@prefab.nl

23 Prefab Constar Prefab b.v. Setheweg 13 7942 LA Meppel 0522 27 41 41 info@constarprefab.nl

24 Derako plafonds aanbrengen Montagebedrijf Korving b.v. Beelaertspark 12 2731 AC Benthuizen 06 53 22 16 08 korvingmontage@casema.nl

25 Metselwerkondersteuningen Halfen Oostermaat 3 7623 CS Borne 074 267 14 49 info@halfen.nl

25 Staalconstructies Metaalbedrijf Kaal Majoraan 4 6942 SB Didam 0316 22 74 97 info@mtbkaal.nl

30 Houten kozijnen bi.&bu., Jongbloed J.A. Koningstraat 10 9670 EA Winschoten 0597 41 64 28 info@tifajongbloed.nl

30 Binnendeuren en -kozijnen appartementen Berkvens Kanaaldijk Noord 24 5711 CS Someren 0493 49 91 11 info@berkvens.nl

30 Hang- en sluitwerk Buva Bremen 5 2993 LJ Barendrecht 0180 69 75 00 info@buva.nl

30 Postkasten en bellentableau Oostwoud International b.v. Harlingerweg 49b 8801 PA Franeker 0517 39 92 00 info@oostwoud.com

30 Muurroosters en meterkastroosters Storax b.v. Wattstraat 1 3335 LV Zwijndrecht 078 610 19 00 storax@storax.nl

32 Hekwerken en relingen buiten Storax Wattstraat 1 3335 LV Zwijndrecht 078 30 30 900 storax@storax.nl

32 Hekwerken trap en leuningen FEK metaal b.v. van Harenstraat 8 5145 RJ Waalwijk 0416 34 40 29 info@fekmetaal.nl 

32 Dakluik Gorter Luiken b.v. Harmenkaag 1 1741 LA Schagen 0224 21 98 60 sales@gorterluiken.nl

33 Dakbedekking Kleiva b.v. Nessenweg 15 2995 DA Heerjansdam 078 677 14 16 info@kleiva.nl

34 Beglazing van Leeuwen Glasprojecten b.v. Keerweer 33 3316 KA Dordrecht 078 630 99 11 post@vlgp.nl

35 Vensterbanken leveren Nibo Stone Voltastraat 15 5928 PC Venlo 077 382 15 41 info@nibostone.nl

35 Binnendorpels leveren Tegel-idee b.v. Kleine Beer 22 2952 AS Alblasserdam 078 691 39 48 info@tegelidee.nl

40 Stukadoor- en spuitwerk De Bruyn Intergips afbouw b.v. Laan van Londen 200 3317 DA Dordrecht 078 621 44 53 info@debruyn-intergips.nl

41 Tegelzetter Tegel-idee b.v. Kleine Beer 22 2952 AS Alblasserdam 078 691 39 48 info@tegelidee.nl

42 Dekvloeren en vloersystemen Strack vloeren B.V. Neutronweg 55 3542 AH Utrecht 085 016 01 41 info@strackvloeren.nl

43 Aluminium waterslagen en afdekkappen Euro Aluminium b.v. Wagenmakerij 2 4762 AV Zevenbergen 0168 37 23 00 info@euroaluminium.nl

44 Metalstudwanden en kingspan wanden Voesenek afbouw b.v. Brandestraat 12 1845 PH Wagenberg 06 52 44 71 72 voesenekafbouw@gmail.com

44 Ecophon plafonds Voesenek afbouw b.v. Brandestraat 12 1845 PH Wagenberg 06 52 44 71 72 voesenekafbouw@gmail.com

44 Heraklith plafonds S&B plafonds b.v. Noordstraat 29 2411 BH Bodegraven 0172 65 22 59 info@sbplafonds.nl

46 Schilderwerk Groenenboom b.v. Schuttevaerweg 43 3044 BA Rotterdam 010 262 07 44 info@groenenboom.nl

47 Keuken Keukenvision Kamerlingh Onnesweg 25 3316 GK Dordrecht 078 618 38 88 info@keukenvision.nl

48 Tapijt Slagmolen B.V. Rooseveltlaan 72-78 4624 DB Bergen op Zoom 0164 78 83 93 info@sjerkslagmolen.nl

50 Installaties Installatiebedrijf Kruit b.v. Veenweg 2 2841 DG Moordrecht 0182 37 82 00 info@kruitbv.com

50 Bluswatervoorziening Noordam grondwatertechniek 3970 AD Driebergen-Rijsenburg 0343 75 97 89 info@noordam.info

70 Elektricien Lok techniek b.v. Broekveldselaan 11 2411 NL Bodegraven 0172 61 22 07 info@loktechniek.nl

80 Liften Kone Rijn 10 2491 BG Den Haag 070 31 71 000 nederland@kone.com
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