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Cavius DHZ rookmelder
MODEL 2002-023
Geproduceerd door CAVIUS
LEES VOOR HET GEBRUIK DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
De Cavius rookmelder is een alarm voor installatie in
woonhuizen, woonwagens en caravans. Hij wordt niet
aanbevolen voor boten.
Technische informatie:
Type melder: De Cavius rookmelder is een foto-elektrische rookmelder.
Alarmsignaal: Het alarm bestaat uit een serie herhaalde
tonen. Het geluidsniveau is minimaal 85 dB op 3 meter
afstand.
Batterij: Gevoed door een niet-vervangbare 3v
CR123A Lithium batterij met een levensduur van 10
jaar (meegeleverd).
Batterij bijna leeg indicator: Een korte akoestische
“piep” zal klinken en een LED zal elke 48 seconden
oplichten wanneer de batterij bijna aan het eind van
zijn levensduur is. Dit stadium duurt minimaal 30 dagen.
U dient de rookmelder na 10 jaar te vervangen, of eerder wanneer de rookmelder beschadigd is geraakt. Het
alarm gaat niet aan voordat het op de montageplaat is
gemonteerd. Controleer de rookmelder altijd nadat hij
op de montageplaat is geplaatst (wacht een paar seconden voordat u de test uitvoert).
Plaatsing: Ontworpen voor montage op het plafond.
De rookmelder dient minstens 50cm van de muur
geplaatst te worden. Minimaal één rookmelder per
verdieping. Maximaal 10 meter tussen de rookmelders.
Testtoets

Test button

Mounting base

Alarmsignaal:
akoestisch alarmsignaal. In de passieve status licht de
LED iedere 48 seconden even op om aan te geven dat
de melder normaal functioneert. In de alarmstatus zal
bewoners te waarschuwen.
Geluid tijdelijk uitzetten: Wanneer het alarm onbedoeld afgaat of er een vals alarm is drukt u op de knop
aan de zijkant. Dit zal het alarm gedurende 10 minuten stoppen waarna automatisch de normale alarmfunctie hervat wordt.
Onderhoud: De rookmelder dient eens per maand
gestofzuigd te worden en kan schoongeveegd worden
met een vochtige doek (maak de melder niet open).
Test de rookmelder eens per maand door op de testknop te drukken. De rookmelder dient dan een hard
geluid te laten horen.
De beste plaatsen om de melder te monteren:
- Plaats minimaal één melder tussen mogelijke brandhaarden en slaapkamers
- Plaats melders op iedere verdieping en in gangen en
trappen
- Melders in elke kamer - slaapkamers, woonkamer en
bijvoorbeeld de bijkeuken
Extra melders verhogen de veiligheid.

Optionele installatie
Minimale installatie

Muur

Woonkamer Room

Slaapkamer

Gang

Minimaal 50cm van de muur
Keuken

Badkamer

Markeer schroefgaten met een pen

Slaapkamer

Gang

Slaapkamer

Woonkamer Room
Kelder

Slaapkamer

Installatie van de rookmelder:
1. Verwijder de rookmelder van de montageplaat door
deze tegen de klok in los te draaien. Gebruik de montageplaat om de schroefgaten op het plafond te af te
tekenen. Gebruik bijgesloten schroeven en pluggen
voor het bevestigen van de montageplaat.
2. Na het monteren test u de rookmelder door op de
testknop aan de zijkant te drukken waarna u een hard
geluid zult horen.
Info: Het label in de melder dient niet verwijderd te
worden omdat daar belangrijke informatie over het
product op staat.
Het alarm mag NIET geplaatst worden:
- Bovenin puntdaken of blinde hoeken
- In ruimtes waar de temperatuur buiten het bereik
van +4° tot +38°C komt of waar de niet condenserende relatieve vochtigheid hoger is dan 90%.
In de keuken, garage en in de buurt van een open
haard waar vocht, gassen en rook voor kunnen komen.
Plaats de melder op een bereikbare plaats om de batterij te kunnen testen en onderhoud te kunnen plegen.
Het opsporen van storingen: Wanneer de rookmelder
wijsbare reden is, zijn mogelijke oorzaken: Stof in de
rookkamer wat verwijderd kan worden door een keer
Condens door hoge luchtvochtigheid wat opgelost kan
worden door de melder te drogen.
Wanneer de melder niet werkt wanneer de testknop
wordt ingedrukt kan dit komen door een lege batterij
en dient de rookmelder dus vervangen te worden.
Overige informatie:
Verf de rookmelder niet.
stallatie van met netstroom gevoede melders in nieuwe gebouwen.
Afvoeren: Voer de batterijen en de melder op de juiste
manier af wanneer deze vervangen worden.
Dit is elektrische apparatuur en dient gerecycled te
worden.
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EN14604:2005/AC:2008
DOP no.: 2002-023-001
Rookmelder

o Intended for Fire Safety and installed in buildings
- Essential characteristic 1:pass
- Essential characteristic 2:pass
- Essential characteristic 3:pass
- Essential characteristic 4:pass
- Essential characteristic 5:pass
- Essential characteristic 6:pass
- Essential characteristic 7:pass
- Essential characteristic 8:pass

Gebruik de meegeleverde
schroeven en plugs voor
installatie

Soort montage

Alleen plafond

Hoofdvoeding

Voedingsbron (batterij meegeleverd)

Manufactured by
Aps
Julsøvej 16 - DK8600 Silkeborg
www.cavius.com - info@cavius.com
Manufactured in P.R.C.

Levensduur batterij

10 Jaar

Koppelbaar apparaat
Geschikt voor installatie in stacaravans

Ja
Ja

Nee
Nee

Aansluiting voor andere externe apparaten
Radioverbinding

Ja
Ja

Nee
Nee

Individuele alarmindicator

Ja

Nee

Mogelijkheid om geluid van melder uit te zetten (10 min.)

Ja

Nee

Infraroodtechnologie zonder radioactiviteit

Ja

Nee

Toegankelijkheid

Ja

Nee
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De CE markering op dit product garandeert de naleving van de Europese richtlijnen welke van toepassing
en in overeenstemming zijn met de geharmoniseerde
norm EN14604.
NF/DAAF test de overeenkomst van dit product met

