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GARANTIE
MILIEU EN RECYCLING

-- Het toestel kan door kinderen van 3 tot 7 jaar
worden in- en uitgeschakeld, wanneer er
toezicht op hen gehouden wordt, of wanneer
ze met betrekking tot het veilige gebruik van
het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren
die daaruit ontstaan, begrepen hebben. Voorwaarde hiervoor is dat het toestel gemonteerd
is, zoals beschreven. 3- tot 7-jarige kinderen
mogen niet de stekker in het stopcontact steken en mogen het toestel niet regelen.
-- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar,
alsmede door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden
wanneer er toezicht op hen gehouden wordt,
of wanneer ze met betrekking tot het veilige
gebruik van het toestel getraind zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben.
-- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.
-- Delen van het toestel kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Als er kinderen en hulpbehoevenden aanwezig zijn, is
extra voorzichtigheid geboden.
-- Dek het toestel niet af om oververhitting van
het toestel te vermijden.
-- Plaats het toestel niet direct onder een
stopcontact.
-- Bij een vaste aansluiting moet het toestel
met een afstand van ten minste 3 mm op alle
polen van de netaansluiting kunnen worden
losgekoppeld.
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Bediening
Algemene aanwijzingen

-- Monteer het toestel zoals beschreven in het
hoofdstuk "Installatie/montage".

1.2

Andere aandachtspunten in deze documentatie
Info
Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het hiernaast afgebeelde symbool.
ff
Lees de aanwijzingen grondig door.

Symbool

BEDIENING
1.

Algemene aanwijzingen

De hoofdstukken "Bijzondere aanwijzingen" en "Bediening" zijn
bedoeld voor de gebruiker van het toestel en de installateur.
Het hoofdstuk "Installatie" is bedoeld voor de installateur.
Info
Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en
bewaar deze.
Overhandig de handleiding zo nodig aan een volgende
gebruiker.

1.1

Het toestel afdanken

ff
Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

1.3

TREFWOORD soort gevaar
Hier staan mogelijke gevolgen wanneer de veiligheidsvoorschriften worden genegeerd.
ff
Hier staan maatregelen om gevaren te voorkomen.
1.1.2 Symbolen, soort gevaar
Symbool

Soort gevaar
Letsel
Elektrische schok
Verbranding
(verbranding, verschroeiing)

Info op het toestel

Symbool

1.4

Betekenis
Toestel niet afdekken

Maateenheden
Info
Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeters aangegeven.

Veiligheidsaanwijzingen

1.1.1 Opbouw veiligheidsaanwijzingen

Betekenis
Materiële schade
(toestel-, gevolg-, milieuschade)

2.

Veiligheid

2.1

Reglementair gebruik

Het toestel is bestemd voor de opwarming van woonruimten.
Het toestel is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan op een veilige manier bediend worden door ongeschoolde personen. Het toestel kan ook buiten het huishouden
gebruikt worden, bijv. in het kleinbedrijf, voor zover het op dezelfde wijze gebruikt wordt.
Elk ander gebruik dat verder gaat dan wat hier wordt omschreven,
geldt als niet-reglementair. Onder reglementair gebruik valt ook
het in acht nemen van deze handleiding evenals de handleidingen
voor het gebruikte toebehoren.

1.1.3 Trefwoorden
TREFWOORD
GEVAAR

Betekenis
Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
WAARSCHUWING Aanwijzingen die kunnen leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
VOORZICHTIG
Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of
licht letsel, wanneer deze niet in acht worden genomen.
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-- De stroomkabel mag bij beschadiging of vervanging alleen worden vervangen door een
origineel onderdeel en door een installateur
die daartoe door de fabrikant gemachtigd is.

Bediening
Toestelbeschrijving
2.2

!

!

Algemene veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING letsel
-- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van
het toestel, wanneer er niet voortdurend toezicht is.
-- Het toestel kan door kinderen van 3 tot 7 jaar worden in- en uitgeschakeld, wanneer er toezicht op
hen gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking
tot het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd
zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen
hebben. Voorwaarde hiervoor is dat het toestel
gemonteerd is, zoals beschreven. 3- tot 7-jarige
kinderen mogen niet de stekker in het stopcontact
steken en mogen het toestel niet regelen.
-- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsmede
door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en
kennis gebruikt worden wanneer er toezicht op hen
gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking tot
het veilige gebruik van het toestel getraind zijn en
de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben.
-- Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.
WAARSCHUWING letsel
In gesloten ruimten kunnen snel hoge temperaturen
ontstaan. Wanneer het toestel in een kleine ruimte in
werking wordt gesteld en de daar aanwezige personen
niet zelfstandig het toestel kunnen regelen of de ruimte
kunnen verlaten, moet worden gezorgd voor voortdurend toezicht.
WAARSCHUWING verbranding
Gebruik het toestel niet ...
-- Wanneer de afstand tot naastliggende voorwerpen
of overige brandbare materialen kleiner is dan de
minimaal voorgeschreven afstand.
-- In ruimten waar door chemicaliën, stof, gassen of
dampen gevaar voor brand of explosies bestaat.
Ventileer de ruimte voldoende voordat deze wordt
verwarmd.
-- in de onmiddellijke omgeving van leidingen of containers met brandbare of explosieve stoffen.
-- Wanneer een toestelmodule is beschadigd, het toestel is gevallen of er reeds een storing is.

VOORZICHTIG verbranding
Delen van het toestel kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Als er kinderen en hulpbehoevenden aanwezig zijn, is extra voorzichtigheid geboden.
WAARSCHUWING oververhitting
Dek het toestel niet af om oververhitting van het toestel
te vermijden.

!

2.3

Materiële schade
-- Let erop dat de aansluitkabel niet tegen het toestel ligt.
-- Gebruik het toestel niet als trapje.
-- Gebruik het toestel niet in de openlucht.

Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel.

3.

Toestelbeschrijving

Het toestel is een elektrisch convectieverwarmingstoestel voor
wandmontage.
Het toestel is bijv. geschikt als volledige verwarming of als verwarming voor het tussenseizoen of aanvullende verwarming in
kleine ruimten.
De lucht in het toestel wordt door een verwarmingselement verwarmd en treedt via natuurlijke convectie aan de bovenzijde door
de luchtafvoer naar buiten. Door de luchttoevoer aan de onderzijde van het toestel stroomt koele lucht het toestel in.
Wanneer de ingestelde kamertemperatuur bereikt is, wordt deze
temperatuur aangehouden door herhaaldelijk op te warmen.

4.

Bediening

1

WAARSCHUWING verbranding
-- Leg geen brandbare, ontvlambare of warmte-isolerende voorwerpen of stoffen op het toestel of in de
onmiddellijke omgeving van het toestel.
-- Let erop dat luchttoevoer en -afvoer niet geblokkeerd worden.
-- Steek geen voorwerpen tussen het toestel en de
wand.

2

D0000068097

WAARSCHUWING verbranding
Het toestel is niet geschikt voor gebruik als staand toestel. Gebruik het toestel uitsluitend met de meegeleverde
wandhouder (zie hoofdstuk "Installatie/montage").
1 Bedieningseenheid
2 Netschakelaar
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4.1

Bedieningseenheid

De bedieningseenheid bevindt zich rechtsboven op het toestel.
1

D0000068106

2

1 Display
2 Bedieningspaneel
4.1.1 Bedieningspaneel
Toets

Omschrijving
Toets "Stand-by"
Toets "OK"

Beschrijving
Bedieningseenheid inschakelen;
bedieningseenheid en verwarmingstoestel in
stand-bywerking plaatsen
Selectie;
Instellingen bevestigen

Toets "Menu"

Menu oproepen en verlaten

Toets "+"

Menuopties oproepen;
instellingen wijzigen

Toets "–"

Menuopties oproepen;
instellingen wijzigen

Symbool Beschrijving
Adaptieve start:
In timerwerking worden de schakeltijden van het verwarmingstoestel dusdanig aangepast dat de ingestelde kamertemperatuur
reeds op het geprogrammeerde starttijdstip wordt bereikt.
Voorwaarde: De functie "Adaptieve start" is ingeschakeld (zie
hoofdstuk “Instellingen/basismenu).
Venster-open-herkenning:
Om nodeloos energieverbruik tijdens het ventileren te vermijden,
schakelt het toestel bij geopend venster automatisch gedurende
een uur naar vorstbescherming. Het symbool "Venster-open-herkenning" knippert. U kunt de vorstbescherming na het ventileren
handmatig beëindigen met de toets "+", "–" of "OK". Het toestel
warmt weer op naar de ingestelde kamertemperatuur.
Voorwaarde: De venster-open-herkenning is ingeschakeld (zie
hoofdstuk “Instellingen/basismenu).
Bedieningsblokkering:
Om het bedieningspaneel te vergrendelen of te ontgrendelen,
houdt u de toetsen "+" en "–" gedurende 5 seconden tegelijkertijd
ingedrukt.
Verwarming actief:
Het toestel verwarmt om de ingestelde kamertemperatuur aan te
houden.
Weergave kamertemperatuur
Parameter bewerkbaar:
De weergegeven parameter kan worden gewijzigd met de toetsen
"+" en "–".
Externe ingang (FP):
Toestellen van de reeks CNS Trend U kunnen worden aangesloten
op een extern besturingstoestel. Afhankelijk van de instelling van
het besturingstoestel verwarmt het toestel op bepaalde tijden van
de dag in comfortwerking, verlaagde werking of vorstbeschermingswerking.
Dagen van de week:
1 = Maandag, 2 = Dinsdag … 7 = Zondag

4.2
4.1.2 Display
Als gedurende 20 seconden geen bediening wordt uitgevoerd,
schakelt de achtergrondverlichting uit. Door op een willekeurige
toets te drukken, wordt de achtergrondverlichting weer ingeschakeld.
Symbolen
Symbool Beschrijving
Tijdsaanduiding:
Weergave van de actuele tijd of van een geprogrammeerd starttijdstip
Timerwerking:
Het toestel warmt op overeenkomstig het geactiveerde klokprogramma.
Comfortwerking:
Het toestel houdt de ingestelde comforttemperatuur aan.
Standaardwaarde: 21,0 °C. Gebruik deze instelling voor comfortabele kamertemperaturen als u aanwezig bent.
Verlaagde werking:
Het toestel houdt de ingestelde verlaagde temperatuur aan.
Standaardwaarde: 18,0 °C. Gebruik deze instelling bijv. 's nachts
of wanneer u gedurende enkele uren afwezig bent.
Vorstbescherming:
Wanneer de gevraagde kamertemperatuur wordt ingesteld op
7,0 °C, wordt het vorstbeschermingssymbool weergegeven.
Gebruik deze instelling om een niet-gebruikte ruimte te beschermen tegen vorstschade.

www.stiebel-eltron.com

Het toestel in- en uitschakelen
Info
Bij de eerste ingebruikname, evenals na een langere
stilstandtijd is het mogelijk dat er kortstondig een geur
ontstaat.

Het toestel is bedrijfsklaar, als u het aan de wand heeft bevestigd
en u het elektrisch heeft aangesloten.
ff
Schakel het toestel in of uit door de netschakelaar aan de
rechterzijde van het toestel te bedienen.
ff
Wanneer het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. tijdens de zomermaanden), schakelt u het toestel
uit.
Alle instellingen blijven behouden, wanneer het toestel wordt uitgeschakeld of bij een stroomonderbreking. Het toestel beschikt
over een werkingsreserve, zodat de dag van de week en de tijd
gedurende enkele uren behouden blijven.
Info
Wanneer het toestel zich eerder in timerwerking bevond
en gedurende langere tijd uitgeschakeld was, wordt na
het inschakelen gevraagd de dag van de week en de tijd in
te stellen. Zolang er geen instelling is uitgevoerd, werkt
het toestel in comfortwerking.
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Bediening
Bediening

Bediening
Instellingen
4.3

Stand-bywerking

Display

Beschrijving
Functie "Venster-open-herkenning" in- en uitschakelen

Materiële schade
In stand-bywerking schakelt het toestel de verwarming
nooit in. Er is dan geen vorstbescherming.

!

Klokprogramma (Pro1, Pro2, Pro3, off) of externe ingang (FP)
selecteren

ff
Om de bedieningseenheid in te schakelen, drukt u op de
toets "Stand-by". De standaardweergave verschijnt.
ff
Om de bedieningseenheid en het verwarmingstoestel in
stand-bywerking te zetten, drukt u op de toets "Stand-by".
Op het display verschijnt "- - - -".

Instellingen

5.1

Standaarddisplay

Als u de instelling van een menuoptie wilt wijzigen, roept u de
gewenste menuoptie op met de toetsen "+" en "–". Druk op de
toets "OK".

D0000072134

5.

Functie "Adaptieve start" in- en uitschakelen

De standaardweergave wordt continu weergegeven. Wanneer
u zich in het menu bevindt en u langer dan 20 seconden geen
bediening uitvoert, gaat het toestel automatisch naar de standaardweergave.
In de standaardweergave ziet u de actueel ingestelde kamertemperatuur en het symbool "Parameter bewerkbaar". Met de toetsen
"+" en "–" kunt u de ingestelde kamertemperatuur wijzigen.
Wanneer de ingestelde kamertemperatuur overeenkomt met een
van de ingestelde waarden voor comfort- of verlaagde temperatuur, verschijnt in de menubalk het symbool van de overeenkomstige werkwijze (comfortwerking, verlaagde werking).
De ingestelde kamertemperatuur kan ook in timerwerking handmatig worden gewijzigd. De gewijzigde kamertemperatuur blijft
behouden tot aan het volgende geprogrammeerde schakeltijdstip.

5.2

Basismenu

Om naar het basismenu te gaan, drukt u kort op de toets "Menu".
U kunt nu de volgende menuopties oproepen:
Display

Beschrijving
Dag van de week en tijd instellen

Zodra het symbool "Parameter bewerkbaar" verschijnt, kunt u met
de toetsen "+" en "–" de instelling van de menuoptie wijzigen. Om
de instellingen op te slaan, drukt u op de toets "OK".
Om het basismenu te verlaten, drukt u op de toets "Menu". De
standaardweergave verschijnt.

5.3

Configuratiemenu

Display
I1-I2
Pro1-Pro3
P1-P5

In het configuratiemenu kunt u actuele waarden oproepen, de
klokprogramma's voor timerwerking programmeren en parameters instellen.
Om naar het configuratiemenu te gaan, houdt u de toets "Menu"
ingedrukt. Na ca. 3 seconden wordt de actuele waarde I1 weergegeven.
Met de toetsen "+" en "–" kunt u schakelen tussen de verschillende
actuele waarden, klokprogramma's en parameters.
Om het configuratiemenu te verlaten, drukt u op de toets "Menu".
De standaardweergave verschijnt.
5.3.1 Actuele waarden
U kunt de volgende actuele waarden oproepen:
Display
I1
I2

Comforttemperatuur instellen
De comforttemperatuur moet minstens 0,5 °C hoger ingesteld
zijn dan de verlaagde temperatuur.
Verlaagde temperatuur instellen

Beschrijving
Actuele waarden
Klokprogramma's
Parameter

Beschrijving
Actuele waarde kamertemperatuur
Relatieve verwarmingsduur
(Met parameter P5 kunt u de teller resetten.)

Eenheid
[°C] | [°F]
[h]

Info
De teller voor de relatieve verwarmingsduur (I2) telt de
tijdsduur waarmee het toestel verwarmt in volle uren. Als
het toestel wordt uitgeschakeld, worden verwarmingsfasen onder 60 minuten niet geregistreerd.
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5.3.2 Klokprogramma's

Klokprogramma Pro3

Om het toestel in timerwerking te gebruiken, beschikt u over drie
klokprogramma's. De klokprogramma's Pro1 en Pro2 zijn in de
fabriek voorgeconfigureerd. U kunt het klokprogramma Pro3 instellen volgens uw individuele wensen.

Met het klokprogramma Pro3 kunt u tot 14 afzonderlijke comfortfasen definiëren, die wekelijks worden herhaald.

Display
Pro1
Pro2
Pro3

Beschrijving
Klokprogramma "dagelijks"
- herhaling: maandag tot zondag
Klokprogramma "werkdag"
- herhaling: maandag tot vrijdag
Klokprogramma "door gebruiker gedefinieerd"
- tot 14 comfortfasen vrij configureerbaar

Info
Wanneer u de timerwerking wilt gebruiken, moet u in het
basismenu het gewenste klokprogramma selecteren (zie
hoofdstuk “Instellingen/basismenu).
Info
Let er bij het instellen van de klokprogramma's op dat de
dag van de week en de tijd correct ingesteld zijn.
Info
Voor alle klokprogramma's (Pro1, Pro2, Pro3) geldt:
Wanneer het eindtijdstip na 23.59 uur ligt, wordt het
eindtijdstip automatisch op de volgende dag van de week
geplaatst. De comfortfase wordt over middernacht aangehouden en eindigt de volgende dag van de week op
het ingestelde eindtijdstip.

Om in het klokprogramma Pro3 een comfortfase te configureren,
gaat u als volgt te werk:
ff
Roep in het configuratiemenu het klokprogramma Pro3 op
met de toetsen "+" en "–".
ff
Druk op de toets "OK".
Het display toont "3---".
ff
Druk op de toets "OK".
Een dag van de week of een groep weekdagen wordt
weergegeven.
ff
Stel de gewenste dag van de week of de gewenste groep
weekdagen in met de toetsen "+" en "–".
ff
Druk op de toets "OK".
Het starttijdstip voor comfortwerking wordt weergegeven.
ff
Stel het gewenste starttijdstip in met de toetsen "+" en "–".
ff
Druk op de toets "OK".
Het eindtijdstip voor comfortwerking wordt weergegeven.
ff
Stel het gewenste eindtijdstip in met de toetsen "+" en "–".
ff
Druk op de toets "OK".
De comfortfase "3-01" is geconfigureerd.
ff
Om een andere comfortfase te configureren, selecteert u in
het klokprogramma Pro3 de weergave "3---" met de toetsen
"+" en "–". Ga te werk zoals beschreven.
Info
Om de ingestelde comfortfasen te resetten, activeert u
parameter P4.
ff
Merk op dat door parameter P4 te activeren, alle
tijdprogramma's (Pro1, Pro2, Pro3) weer in de leveringstoestand worden gezet.

Klokprogramma's Pro1 en Pro2
Met de klokprogramma's Pro1 en Pro2 kunt u het start- en eindtijdstip van de comfortwerking definiëren. Gedurende die tijd
verwarmt het toestel naar de ingestelde comforttemperatuur.
Buiten deze gedefinieerde tijd werkt het toestel in verlaagde
werking. Daaruit resulteert een comfort- en een nachtfase, die
dagelijks (Pro1) of op elke werkdag (Pro2) worden herhaald.
In de fabriek zijn deze fasen als volgt geconfigureerd:
-- 8.00 uur - 22.00 uur: Comfortwerking
-- 22.00 uur - 8.00 uur: Verlaagde werking
Info
Bij geactiveerd klokprogramma Pro2 werkt het toestel
tijdens het weekend uitsluitend in verlaagde werking.
Om de klokprogramma's Pro1 en Pro2 aan te passen aan uw behoeften, gaat u als volgt te werk:
ff
Roep in het configuratiemenu het gewenste klokprogramma
op met de toetsen "+" en "–".
ff
Druk op de toets "OK".
Het starttijdstip voor comfortwerking wordt weergegeven.
ff
Stel het gewenste starttijdstip in met de toetsen "+" en "–".
ff
Druk op de toets "OK".
Het eindtijdstip voor comfortwerking wordt weergegeven.
ff
Stel het gewenste eindtijdstip in met de toetsen "+" en "–".
ff
Druk op de toets "OK" om op te slaan.
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5.3.3 Parameter
U kunt de volgende parameters oproepen:
Display
P1
P2
P3
P4
P5

Beschrijving
Offset kamertemperatuur
Tijdnotatie
Eenheid temperatuurweergave
Klokprogramma's (timerwerking) resetten.
Relatieve verwarmingsduur resetten

Opties
±3 °C | ±5 °F
12 h | 24 h
°C | °F
on | off
on | off

Wanneer u de waarde van een parameter wilt wijzigen, roept u
de overeenkomstige parameter op met de toetsen "+" en "–". Druk
op de toets "OK".
Zodra het symbool "Parameter bewerkbaar" verschijnt, kunt u de
waarde van de parameter wijzigen met de toetsen "+" en "–". Druk
op de toets "OK" om de ingestelde waarde op te slaan.
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Bediening
Instellingen

Bediening
Reiniging, verzorging en onderhoud
P1: Offset kamertemperatuur
Een ongelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte kan tot een
verschil leiden tussen de weergegeven actuele temperatuur I1 en
de door u gemeten kamertemperatuur. Om dit verschil te compenseren, kunt u met parameter P1 een kamertemperatuur-offset
van ±3 °C instellen.
Voorbeeld: Het toestel geeft I1 = 21,0 °C aan. De door u gemeten
kamertemperatuur bedraagt 20,0 °C. Er is een verschil van 1,0 °C.
ff
Om het verschil te compenseren, stelt u een offset van
P1 = -1,0 in.
P2: Tijdnotatie
Met parameter P2 kunt u definiëren of de tijd wordt weergegeven
in 12-uur- of 24-uur-notatie.
P3: Eenheid temperatuurweergave
Met parameter P3 kunt u bepalen of de kamertemperatuur wordt
weergegeven in graden Celsius [°C] of in graden Fahrenheit [°F].
P4: Klokprogramma's resetten
Door parameter P4 te activeren, zet u alle klokprogramma's weer
in de leveringstoestand.
P5: Relatieve verwarmingsduur resetten
Door parameter P5 te activeren, zet u de teller voor de relatieve
verwarmingsduur (I2) terug.

6.

Reiniging, verzorging en onderhoud

Het toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten
worden onderhouden.
Materiële schade
-- Spuit geen reinigingsspray in de luchtspleten.
-- Let erop dat er geen vocht binnendringt in het toestel.
-- Als er een lichte, bruinachtige verkleuring optreedt op de
behuizing van het toestel, veegt u deze af met een vochtige
doek.
-- Reinig het toestel in afgekoelde toestand met gebruikelijke onderhoudsmiddelen. Vermijd schurende en bijtende
onderhoudsmiddelen.
Info
Het is aan te bevelen tijdens regelmatige onderhoudsbeurten ook de controle- en regelinrichtingen te laten
controleren.
ff
Laat de veiligheids-, controle- en regelinrichtingen
uiterlijk 10 jaar na de eerste ingebruikname controleren door een installateur.

7.

Problemen verhelpen

Probleem
Oorzaak
De ruimte wordt niet De temperatuur is te laag
warm genoeg. Het
ingesteld op het toestel.
toestel wordt niet
warm.
Probleem met de voeding.

Oplossing
Controleer de ingestelde
kamertemperatuur. Regel
evt. bij.

Controleer de stand van de
netschakelaar, de aardlekschakelaar en de zekering
van de huisinstallatie.
De ruimte wordt niet Oververhitting. De
Verhelp de oorzaak (vuil of
warm genoeg hoewel veiligheidstemperatuur- hindernissen bij de luchtaanhet toestel warm
begrenzer begrenst het voer of luchtafvoer). Let op
wordt.
verwarmingsvermogen. de minimumafstanden!
De warmtebehoefte van Verhelp de warmteverliezen
de ruimte is groter dan (sluit vensters en deuren.
het vermogen van het
Vermijd tocht.)
toestel.
De ruimte wordt te De temperatuur is te
Controleer de ingestelde
warm.
hoog ingesteld op het
kamertemperatuur. Regel
toestel.
evt. bij.
De vastgestelde kamer- Vermijd hindernissen voor de
temperatuur wijkt af van luchtuitwisseling tussen het
de effectieve kamertem- toestel en de kamerlucht.
peratuur.
De venster-open-her- Het toestel herkent geen Wacht na instellingen op
duidelijke temperatuur- het toestel een tijdje tot de
kenning reageert
daling tijdens ventileren. kamertemperatuur zich volniet.
(De venster-open-herledig gestabiliseerd heeft.
kenning gaat uit van een
stabiele kamertemperatuur.)
Vermijd hindernissen voor de
luchtuitwisseling tussen het
toestel en de kamerlucht.
Schakel het toestel voor
de duur van het ventileren
handmatig naar stand-bywerking.
De venster-open-herken- Schakel de venning is niet geactiveerd. ster-open-herkenning in het
basismenu in.
De functie "Adaptieve De functie werkt alleen in Gebruik timerwerking voor
start" werkt niet
timerwerking.
een geoptimaliseerd verwarzoals gewenst.
mingscomfort.
De kamertemperatuur
Wacht enkele dagen tot het
schommelt sterk of het gedrag zich gestabiliseerd
leerproces van het toestel heeft.
is niet afgesloten.
De functie "Adaptieve
Schakel de functie "Adaptieve
start" is niet geactiveerd. start" in het basismenu in.
Het toestel bevindt Wanneer het toestel geen Controleer het externe
zich in het prosignaal op de externe in- besturingstoestel en diens
gramma "FP" maar gang herkent, verwarmt instellingen. De bedrading
reageert niet op de het in comfortwerking. moet correct en juist gepolaexterne ingang.
riseerd uitgevoerd zijn.
Op het display ver- Er werd een interne fout Informeer de installateur.
schijnt "Err" of "E...". vastgesteld.

Waarschuw de installateur als u de oorzaak zelf niet kunt verhelpen. Hij kan u sneller en beter helpen als u hem het nummer op
het typeplaatje doorgeeft (000000-0000-000000).
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Veiligheid

INSTALLATIE

10. Montage
10.1 Minimumafstanden

Veiligheid

≥150

8.1

Algemene veiligheidsaanwijzingen

≥100

≥100

VOORZICHTIG verbranding
-- Monteer het toestel alleen op een verticale wand
die bestand is tegen een temperatuur van minstens
85 °C.
-- Houd de minimale afstanden tot naastliggende oppervlakken aan.

!

8.2

Materiële schade
-- Installeer het toestel niet direct onder een stopcontact.
-- Let erop dat de aansluitkabel niet in contact komt
met de onderdelen van het toestel.

Voorschriften, normen en bepalingen

≥100

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van originele onderdelen en vervangingsonderdelen voor het toestel.

≥20

10.2 Montage van de wandhouder
Het toestel is voorzien voor wandmontage met behulp van de
meegeleverde wandhouder. Het toestel mag alleen horizontaal
worden gemonteerd.
Info
-- U kunt de wandhouder als sjabloon voor de wandbevestiging gebruiken. Dit is een garantie voor de
noodzakelijke afstand tot de vloer.
-- Wanneer de vloer oneffen is of schuin loopt, gebruikt u een waterpas.
3

Info
Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

Toestelbeschrijving

9.1

Inhoud van het pakket

Bij het toestel wordt het volgende geleverd:
-- Wandhouder (hangt aan het toestel)

1

4

2

D0000072159

9.

≥500

a

≥224
D0000072312

≥224

www.stiebel-eltron.com

CNS Trend | CNS Trend U | 45

NEDERLANDS

Installatie, ingebruikname, onderhoud en reparatie van het toestel
mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd
worden.

D0000068096

8.

Installatie
Montage
ff
Haak de wandhouder uit het toestel.
ff
Plaats de middelpuntgeoriënteerde wandhouder horizontaal
op de grond. Markeer de boringen 1 en 2.
ff
Hef de wandhouder omhoog, zodat de onderste boorgaten in
de wandhouder precies de zojuist geplaatste markeringen op
de montagewand afdekken.
ff
Markeer boorgaten 3 en 4 op de montagewand.
ff
Boor de boorgaten op de 4 markeringen.
ff
Bevestig de wandhouder met geschikt bevestigingsmateriaal
(schroeven, pluggen). Via de verticale slobgaten is het mogelijk een verschoven montagegat te compenseren.

10.4 Demontage van het toestel
ff
Draai de borgschroef uit de wandhouder.
ff
Maak het toestel los door de bovenaan op de wandhouder
aangebrachte veren omlaag te duwen.
ff
Kantel het toestel naar voor en hef het van de onderste beugels van de wandhouder.

10.5 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING elektrische schok
-- Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en montage uit conform de voorschriften.
-- Bij een vaste aansluiting moet het toestel met een
afstand van ten minste 3 mm op alle polen van het
stroomnet kunnen worden losgekoppeld.
-- Installatie op een vaste elektrische aansluitkabel is
niet toegestaan.

10.3 Montage van het toestel

Info
-- Houd rekening met de specificaties op het typeplaa
tje. De aangegeven spanning moet overeenkomen
met de netspanning.
-- Let erop dat op locatie de diameter van de toevoerleiding voldoende is.

D0000072157

1

1 Wandconsole
ff
Hang het toestel met de ophangsleuven in de achterzijde van
het toestel op de beugels van de wandhouder.
ff
Breng het toestel naar een rechtopstaande positie.
ff
Druk het toestel, om het vast te zetten, naar de wand tot
het hoorbaar vastklikt in de twee bovenste veren van de
wandhouder.

10.5.1 Typeserie CNS Trend
Het toestel wordt stekkerklaar geleverd. De volgende elektrische
aansluitingen zijn mogelijk:
CNS 50-300 Trend
X

Aansluiting op een vrij toegankelijk, geaard stopcontact met overeenkomstige stekker
Vaste aansluiting op een contactdoos met aarding

X

-- Let er bij het aansluiten op een stopcontact op dat het stopcontact na de installatie van het toestel vrij toegankelijk is.
-- Wanneer u het toestel vast aansluit, kort dan de stroomkabel
op een wijze in dat deze direct naar de toestelaansluitdoos
leidt. Zorg er bij het inkorten van de stroomkabel voor dat
het toestel nog probleemloos van de montagewand kan worden afgenomen.
10.5.2 Typeserie CNS Trend U

1 Toestel
2 Borgschroef
ff
Zet het toestel vast met de meegeleverde borgschroef aan de
linkerzijde van de wandhouder, zodat het toestel niet ongewenst kan loskomen.

1
2
3
4

1

1

2

2

3
4

3
4

D0000068123

2

D0000072158

1

Het toestel wordt geleverd met een netaansluitkabel zonder stekker.
ff
Sluit bij vaste aansluiting de 4-aderige kabel zoals aangegeven aan op een contactdoos:

Nulleider = blauw
Fase = bruin
Aardleiding = groen/geel
Stuurkabel = zwart
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Installatie
Ingebruikname
U hebt de volgende 3 mogelijkheden om het toestel aan te
sluiten:
- Aansluiting toestel zonder stuurdraad
Niet-gestuurd toestel. De stuurdraad is niet aangesloten. Isoleer
in dat geval de stuurdraad.
- Temperatuurverlaging via de stuurdraad
Om de ingestelde temperatuur te verlagen, wordt de zwarte
stuurdraad via een extern elektronisch contact (bijv. timer) geregeld.
- Aansluiting van de stuurdraad op een extern
besturingstoestel
U kunt het toestel op elk besturingstoestel aansluiten dat de volgende signaalvormen als stuursignaal uitzendt.
Oscilloscoop

Geen stroom
Volledige golf
230 V
Negatieve halve
golf -115 V
Positieve halve
golf +115 V
Volledige golf
230 V gedurende
3 seconden
Volledige golf
230 V gedurende
7 seconden

Werkwijze

Verwarmingstemperatuur
Comfortwer- Afhankelijk van de
king
ingestelde comforttemperatuur
Verlaagde wer- Afhankelijk van de
king
ingestelde verlaagde
temperatuur
Vorstbescher- Vorstbeschermingstemming
peratuur
Stop
Geen
Comfortwerking -1 °C

1 °C minder dan de
ingestelde comforttemperatuur

Comfortwerking -2 °C

2 °C minder dan de
ingestelde comforttemperatuur

NEDERLANDS

Opdracht

11. Ingebruikname
Het toestel is bedrijfsklaar als u het aan de montagewand heeft
bevestigd en het elektrisch heeft aangesloten.
ff
Verwijder de beschermfolie van de bedieningseenheid.

12. Storingen verhelpen
De stroomkabel mag bij beschadiging of vervanging alleen worden
vervangen door een origineel onderdeel en door een installateur
die daartoe door de fabrikant gemachtigd is.

13. Overdracht van het toestel
Leg aan de gebruiker uit hoe het toestel werkt. Schenk daarbij
vooral aandacht aan de veiligheidsaanwijzingen. Geef de bedienings- en installatiehandleiding aan de nieuwe gebruiker.
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14. Technische gegevens
14.1 Afmetingen en aansluitingen

256

100

450

a20

D0000068095

b01

i13

a20
b01
i13

Toestel
Breedte
Doorvoer elektr. kabels
Wandbevestiging
Gatafstand horizontaal

mm

CNS 50
Trend (U)
348

CNS 75
Trend (U)
426

CNS 100
Trend (U)
426

CNS 150
Trend (U)
582

CNS 200
Trend (U)
738

CNS 250
Trend (U)
894

CNS 300
Trend (U)
1050

mm

101

179

179

335

491

647

803

14.2 Gegevens over het energieverbruik
De productgegevens voldoen aan de EU-verordeningen betreffende de richtlijn voor milieuvriendelijke vormgeving van energiegerelateerde producten (ErP).
Productinformatie bij elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming (EU) 2015/1188
CNS 50
CNS 75 CNS 100 CNS 150 CNS 200 CNS 250 CNS 300
Trend (U) Trend (U) Trend (U) Trend (U) Trend (U) Trend (U) Trend (U)
236524
236525
236526
236527
236528
236529
236530
236545
236546
236547
236548
236549
236550
236551
STIEBEL
STIEBEL
STIEBEL
STIEBEL
STIEBEL
STIEBEL
STIEBEL
ELTRON
ELTRON
ELTRON
ELTRON
ELTRON
ELTRON
ELTRON

CNS Trend
CNS Trend U
Fabrikant
Warmtevermogen
Nominaal warmtevermogen Pnom
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) Pmin
Maximaal continu warmtevermogen Pmax,c
Hulpstroomverbruik
Bij nominaal warmtevermogen elmax
Bij minimaal warmtevermogen elmin
In stand-by stand elSB
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole
Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat
Met elektronische kamertemperatuurcontrole
Elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijdregeling
Elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling
Andere regelopties
Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters
Met afstandsbedieningsoptie
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin
Met werkingstijdbegrenzing
Met zwarte bolsensor

kW
kW
kW

0,5
0,0
0,5

0,8
0,0
0,8

1,0
0,0
1,0

1,5
0,0
1,5

2,0
0,0
2,0

2,5
0,0
2,5

3,0
0,0
3,0

kW
kW
kW

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x
x
-

x
x
-

x
x
-

x
x
-

x
x
-

x
x
-

x
x
-
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14.3 Gegevenstabel
CNS 75
Trend (U)
236525
236546

CNS 100
Trend (U)
236526
236547

CNS 150
Trend (U)
236527
236548

CNS 200
Trend (U)
236528
236549

CNS 250
Trend (U)
236529
236550

CNS 300
Trend (U)
236530
236551

W

500
750
1000
1500
2000
2500
3000
1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V
A
2,2
3,3
4,3
6,5
8,7
10,9
13,0
Hz
50/50/50/50/50/50/50/%

39

39

39

39

39

39

39

mm
mm
mm

450
348
100

450
426
100

450
426
100

450
582
100

450
738
100

450
894
100

450
1050
100

kg

4,0

4,6

4,6

6,0

7,7

9,2

10,9

°C

7
Wandtoestel
IP24
I
Alpinewit

7
Wandtoestel
IP24
I
Alpinewit

7
Wandtoestel
IP24
I
Alpinewit

7
Wandtoestel
IP24
I
Alpinewit

7
Wandtoestel
IP24
I
Alpinewit

7
Wandtoestel
IP24
I
Alpinewit

7
Wandtoestel
IP24
I
Alpinewit

°C

5-30

5-30

5-30

5-30

5-30

5-30

5-30

Garantie
Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de
garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet.
Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze
producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt,
wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden
heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie
verleend.
Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen
dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen,
verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur
verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling
Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe
de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de nationale voorschriften.
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CNS Trend
CNS Trend U
Elektrische gegevens
Aansluitvermogen
Netaansluiting
Nominale stroom
Frequentie
Energiegegevens
Jaarrendement elektrische verwarming ηs
Afmetingen
Hoogte
Breedte
Diepte
Gewichten
Gewicht
Uitvoeringen
Vorstbeschermingsstand
Uitvoering
Beschermingsgraad (IP)
Beveiligingsklasse
Kleur
Waarden
Instelbereik

CNS 50
Trend (U)
236524
236545

G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G

nl

AUTOMATISCHE STAND (= aanbevolen)
AUTO

Het ventilatiesysteem streeft automatisch naar een goede luchtkwaliteit aan de hand van CO2- en/of vochtmetingen
(indien sensoren in het systeem zitten). Dit gebeurt op een zo energiezuinig mogelijke manier, door enkel
vervuilde lucht af te voeren wanneer nodig. Zorg dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.

HANDMATIGE STANDEN

Drukknop

LED

Aanraakknop / LED

Hierbij wordt de gemeten luchtkwaliteit genegeerd en voert
het systeem lucht af volgens onderstaande percentages
van de maximale capaciteit. Zorg bij midden- en hoogstand
dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.
AUTO

Laagstand

Middenstand

Hoogstand

10%*

50%*

100%*

BEDIENING MET LED
IN HET MIDDEN

15 min / 8 h = 1 x
30 min / 16 h = 2 x
45 min / 24 h = 3 x

TIJDELIJKE
handmatige stand

→	
Ventilatiesysteem naar gevraagde stand voor:
• 1/2/3** x 15 minuten* voor een systeem zonder Tronic-rooster(s)
• 1/2/3** x 8 uur* voor een systeem met Tronic-rooster(s)

PERMANENTE
handmatige stand

op

De LED zal 1 seconde groen
oplichten ter bevestiging.

2 x LANG
... tot de LED 5 seconden
groen oplicht na elke druk.

/

/

De LED van de gekozen stand zal even
fel wit oplichten ter bevestiging.

op

... tot de LED 5 seconden
groen oplicht.

AFWEZIGHEIDSSTAND
→	
Ventilatiesysteem naar laagstand tot een andere
stand gekozen wordt door de gebruiker

BEDIENING MET
LICHTGEVENDE KNOPPEN

KORT

1 x LANG

→	
Ventilatiesysteem naar gevraagde stand tot een
andere stand gekozen wordt door de gebruiker

AUTO

/

/

...tot de 4 LEDs even fel
oplichten. De gekozen stand zal
daarna magenta oplichten.

op
...tot de 4 LEDs even fel oplichten
na elke druk. De gekozen stand
zal daarna cyaan oplichten.

* De aangeduide tijden en percentages zijn standaard en kunnen afwijken naargelang de instellingen van de installatie.
** Sommige systemen bevatten geen tijdelijke standen voor 2 en 3 x drukken.

BETEKENIS LED-KLEUREN (enkel bij bediening met lichtgevende knoppen)
 ijdelijke
T
handmatige stand

AUTO

Automatische stand

 ermanente
P
handmatige stand

AUTO

Voorverwarming bezig
in ClimaTop-rooster

Afwezigheidsstand

Uitgebreide gebruikersinstructies vindt u op link.duco.eu/handleiding

AUTO

Wachten aub, initialisatie bezig
(na heropstart systeem)

Deze handleiding is te gebruiken bij de DucoBox Focus,
DucoBox Silent, DucoBox Silent Connect, DucoBox Energy,
DucoBox Eco, DucoBox Hygro Plus, iAV Regelklep en IQ-unit.
Gebruikersinstructies op achterzijde.

•

Kinderen mogen het toestel niet reinigen en onderhouden
zonder toezicht.
Het toestel is alleen geschikt voor woningbouw en niet
voor industrieel gebruik zoals zwembaden en sauna’s, tenzij
anders is aangegeven.
Modificatie van het toestel of in dit document vermelde
specificaties is niet toegestaan.
Zorg ervoor dat bij plaatsing en vóór in gebruik nemen, het
inwendige van het toestel proper blijft. Stof en vuil in het
toestel en kanalen kan leiden tot klachten van de bewoner.
Dompel het toestel nooit onder water.
Ga nooit op het toestel staan. Het toestel mag niet belast
worden.

Uw woning / gebouw is voorzien van een vraaggestuurd
mechanisch ventilatiesysteem van Duco. Dit systeem bestaat
uit een centraal opgestelde ventilator, een kanalensysteem met
ventielen in de keuken, badkamer, toilet en eventueel andere
ruimtes. Dit gecombineerd met bepaalde sensoren (CO2 en
vocht) of bedieningen en eventueel met roosters in de ramen,
kozijnen of schuifpui voor de toevoer van verse lucht, of via
toevoerkanalen.

•

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Locatie/plaatsing
• De eenheid mag niet gebruikt worden op plaatsen waar hij
mogelijk door spatwater of waterstralen nat kan worden.
• Gebruik het toestel niet in aanwezigheid van brandbare of
vluchtige substanties zoals alcohol, insecticiden, benzine,
etc.
• Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden.
• Plaats geen objecten op het toestel.

Algemeen
• De installatie en de in-gebruikname van de unit valt onder
aansprakelijkheid van de installateur.
• Alleen een erkende installateur mag het toestel installeren,
aansluiten, in bedrijf stellen en onderhoud uitvoeren anders
dan in deze handleiding staat omschreven.
• Het toestel kan enkel gebruikt worden met de gepaste Duco
accessoires en bediening(en).
• Neem steeds de veiligheidsvoorschriften in de handleiding
in acht bij het gebruiken van het apparaat. Bij niet opvolging
van deze veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen,
opmerkingen en instructies kan dit leiden tot schade aan het
toestel of tot persoonlijke letsels en hiervoor kan Duco NV
niet verantwoordelijk gesteld worden.
• Bewaar de handleiding in de buurt van het toestel.
• Om schade en/of slijtage te voorkomen dienen instructies
voor het onderhoud nauwgezet opgevolgd te worden.
• Het is aanbevolen een onderhoudscontract af te sluiten zodat
het toestel regelmatig gecontroleerd en gereinigd wordt.
• Het apparaat mag alleen gebruikt worden voor toepassingen
waarvoor het apparaat ontworpen is zoals in de handleiding
vermeld.
• De ventilatie-eenheid dient permanent te functioneren, dit
wil zeggen dat het toestel nooit uitgeschakeld mag worden
(wettelijke verplichting volgens landelijke normen). Haal de
stekker enkel uit het stopcontact wanneer dit aangegeven
staat in de handleiding.
• Het toestel kan gebruikt worden door kinderen ouder dan
8 jaar en personen met fysieke beperkingen, personen met
een zintuiglijke of geestelijke beperking of personen met
een gebrek aan ervaring en kennis wanneer ze onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilig
gebruik van het toestel en begrijpen met welke risico’s dit
gepaard gaat. Kinderen mogen niet spelen met het toestel.

•
•
•

Elektrisch
• Zorg ervoor dat de elektrische voeding aangesloten wordt
zoals aangegeven op het toestel.
• U dient voorzichtig met elektrische apparaten om te gaan
»» Raak het toestel nooit aan met natte handen.
»» Raak het apparaat nooit aan wanneer u blootvoets bent.
• Verzeker u ervan dat het elektrisch systeem waar het toestel
op wordt aangesloten voldoet aan de gestelde voorwaarden.
• Zorg ervoor dat het elektrisch circuit niet beschadigd wordt.
• Zorg er steeds voor dat voor de aanvang van werkzaamheden
het apparaat spanningsloos is door het voedingssnoer uit de
wandcontactdoos te halen of door het uitschakelen van de
zekering. (Meet na of dit daadwerkelijk gebeurd is!)
• De elektronische onderdelen van de ventilatie-unit kunnen
onder elektrische spanning staan. Contacteer bij een defect
een professionele installateur en laat reparaties enkel
uitvoeren door deskundig personeel.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de dienst na verkoop of personen met
vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
• Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
verwijderen.
• Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit. U vindt het typeplaatje aan de zijkant
van het toestel of aan de binnenzijde van de unit wanneer u
het deksel losmaakt. De voeding moet binnen in de groep

aangesloten worden door een gekwalificeerd elektricien / E- /
W-installateur.
• Schakel steeds de zekering uit wanneer het apparaat niet
goed werkt of voordat u het apparaat openmaakt voor
schoonmaak en contacteer de installateur.
• Het toestel voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld
worden aan elektrische apparaten.
Ventilatie-technisch
• Raadpleeg steeds de installateur van uw verbrandingstoestel
om na te gaan of er geen gevaar is voor het binnendringen
van rookgassen in de woning. De onderdruk in de woning
kan beperkt worden door er op toe te zien dat raamroosters
steeds voldoende open staan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
• Raadpleeg de installatiehandleiding van het toestel voor
aanvullende veiligheidsvoorschriften.

RECYCLEREN

Aan het eind van de levensduur van het toestel is de gebruiker
verantwoordelijk voor een veilige demontage van het toestel en
voor een afvoer van de componenten, overeenkomstig de ter
plaatse geldende wetten of verordeningen.

ONDERHOUD & GARANTIE

Voer de onderhoudstaken steeds uit binnen de aangegeven periode. Als u dit niet doet, gaat dit koste van
de prestaties van het ventilatiesysteem. Raadpleeg het
document Onderhoudsinstructies Duco Ventilatiesystemen
op www.duco.eu voor uitgebreide instructies, en bekijk de
instructievideo’s op duco.tv. Onderhoudsinstructies voor de
DucoBox Energy en DucoBox Eco vindt u op www.duco.eu.
De zorg voor de uitvoering van de garantie berust in eerste
instantie bij de installateur of de leverancier waar de DucoBox
is gekocht. Meld u altijd bij de plaatselijke installateur of
verkooppunt wanneer u problemen hebt met de installatie en/
of de bediening van de DucoBox. Houd het serienummer van
uw product bij de hand. Alle garantievoorwaarden omtrent de
DucoBox en de Duco ventilatiesystemen kunt u terugvinden op
de Duco-website.

DUCO, HANDELSSTRAAT 19
VEURNE, B-8630
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VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe zet ik het ventilatiesysteem helemaal uit?
Het systeem kan niet volledig uitgezet worden, dit
om o.a. schimmelvorming in uw huis te voorkomen. Het systeem kan wel op permanente
laagstand gezet worden voor de meest energiezuinige stand.
Moet ik het systeem onderhouden?
Ja, contacteer uw installateur voor een jaarlijks
onderhoud.
Wat bij elektriciteitsuitval?
U hoeft niets te doen, het systeem zal automatisch
herstarten en correct functioneren.

L1024101-G 17.01.2019

Kan ik de LED’s op de bediening uitzetten?
Ja, druk lang op ‘AUTO’ om de LED’s aan en uit te
zetten.
Ik hoor het ventilatiesysteem niet, werkt het
wel?
Duco’s ventilatiesystemen zijn fluisterstil. U kan
controleren of het systeem werkt door het systeem (tijdelijk) op hoogstand te zetten en te voelen
aan een ventiel.
Er knippert een LED op een bediening of
Tronic-rooster, wat is er aan de hand?
Er is een probleem met het netwerk, raadpleeg
uw installateur voor een oplossing.
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Ei166RC
OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP

(10 jaar)

KMI/5990

Ei146
ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP

type 6LR61

BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST)

GEBRUIKSAANWIJZING
LEES DIT EERST
Beide rookmelders geschikt voor aansluiting op het lichtnet
(230V/50Hz– verbruik 40mA/0,8W) en hebben een batterij
back-up. Bedraad maximaal 20 melders te koppelen (max.
250 mtr bedrading) of draadloos (RF) maximaal 30 melders
te koppelen.

1) ALGEMENE INFORMATIE

Bouw Produktsoort :
Europese Standaard :
Conformiteitscertificaat :

Rookmelders
EN14604:2005
0086-CPD-537430

Deze Ei146 of Ei 166RC, verder Ei 166 genoemd, rookmelder
(voor aansluiting op het lichtnet en voorzien van batterij
back-up) is bestemd voor gebouwen met een woonfunctie
(woonhuizen, appartementen, kamerverhuur etc.). Het
belangrijkste doel van een rookmelder is bescherming bieden
aan personen door middel van vroegtijdige alarmering, zodat
zij tijdig kunnen vluchten in geval van (beginnende) brand
en/of rook. Rookmelders vormen daarmee een aanvulling
op de eventuele bouwkundige brandveiligheid van ruimtes.
P/N B13898 Rev6

© Ei Electronics 2014

De geluidsdruk (“het lawaai”) in geval van alarm is, conform
de voorschriften, 85dB(A) op 3 meter afstand en is ruim
voldoende om slapende mensen te wakker te maken. In
de slaap is het reukvermogen nl. uitgeschakeld, het gehoor
niet. Daarom is deze alarmering met rookmelders de beste
manier om (slapende) mensen vroegtijdig te waarschuwen.
Deze rookmelders Ei146 en Ei166 voldoen aan de Europese
productnormen (NEN-EN 14604) en hebben daarmee
CE-keur. Daarnaast voldoen deze aan KOMO. De Ei
rookmelders mogen toegepast worden in nieuwbouw- en
bestaande woningen, studentenhuizen (logiesfunctie) en
renovaties zoals aangewezen in het Bouwbesluit 2012.
In Nederland vereist de wetgeving (met het Bouwbesluit
2012) dat rookmelders voor woonfuncties aangesloten
moeten worden op een voorziening voor elektriciteit in
die woning. Daarnaast moet de rookmelder een back-up
batterij hebben voor het geval de elektrische installatie
spanningsuitval heeft, waardoor de rookmelder kan blijven
functioneren. De rookmelder heeft een groene LED wat
aangeeft dat de melder op de voorziening voor elektriciteit is
aangesloten en een rode LED die om de 40 seconden oplicht.
Deze geeft de automatische zelftest van de rookmelder aan.
De Ei rookmelders Ei146 en Ei166 zijn geschikt voor het
lichtnet 230V/50Hz (verbruik 40mA;0,8W). De Ei146 heeft
een vervangbare 1-jaars batterij back-up; de Ei166 heeft
een onvervangbare, oplaadbare, 10-jaars back-up. Op
de onderkant van de melder vindt u belangrijke informatie
over de rookmelder, over batterij vervangen en testen, over
bijna-lege-batterij pieptoon en wat te doen wanneer de
rookmelder afgedankt moet worden.
UW SPECIALE AANDACHT VOOR:
- bewaar deze Gebruiksaanwijzing op een veilige en
makkelijk toegankelijke plaats (bijv. in de meterkast)
- WAARSCHUWING: niet geschikt voor of in nabijheid van
vochtige ruimtes (zie ook 2b)
- WAARSCHUWING: de rookmelder nooit verven of
afdekken of afplakken
- WAARSCHUWING: rookmelder(s) buiten bereik van
kinderen houden
- de levensduur van een Ei rookmelder is, bij normaal gebruik,
10 jaar en dient dan in zijn geheel vervangen te worden.
Zie daarvoor de sticker op de zijkant van de rookmelder:
vervangen voor ….(datum en productienummer)…. Geldt
niet voor de batterij van Ei146!
- TIP: Het Easi-fit systeem maakt het mogelijk tijdens
de (ver-)bouw alleen de bodemplaat te monteren en
de bedrading aan te sluiten. Vervuiling door stof en
dergelijke van de rookmelder wordt daarmee tijdens
de bouw voorkomen. In een later stadium (kort voor of
tijdens de oplevering) kan de melder eenvoudig op de
bodemplaat worden geklikt (zie ook punt 3.8).
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- TIP: Indien na plaatsing van de melder nog werkzaamheden
(stoffering, schoonmaak) moeten worden verricht, wordt
dringend aangeraden de rookmelder af te dekken met de
meegeleverde stofkap om vals alarm te voorkomen (zie
ook punt 3.9).

2) PLAATSING VAN DE ROOKMELDER(S)

Optische rookmelder
Koolmonoxidemelder

Figuur 1

Hittemelder

Figuur 2
Op elke verdieping of bouwlaag moet in de ruimten
waardoor een verkeersroute voert en in de verblijfsruimten
of andere ruimten waardoor een vluchtroute voert,
tenminste één rookmelder zijn aangebracht. (Kortom: in
alle ruimten in een woning waardoor je, vanaf enig punt,
veilig kunt vluchten naar buiten). De rookmelder moet zijn
geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de producent (zie
punten 2a,2b en 3). Rookmelders kunnen maximaal 80 m2
bewaken (max. hoogte van de ruimte 8 meter).
Daarnaast moet in iedere verblijfsruimte en vluchtroute in
de woning het minimale geluidsniveau van het alarmsignaal
van de rookmelder 65 dB(A) zijn. In iedere slaapruimte
(bedruimte) moet dat minimaal 75 dB(A) zijn, beide gemeten
op elk punt in die ruimtes. Dit kan het installeren van
extra rookmelders en/of het koppelen van rookmelders
3

inhouden. Gekoppelde rookmelders: wanneer één melder
rook detecteert, gaan alle doorgekoppelde melders af (zie
punt 4).
Tip: het is te overwegen een rookmelder te installeren in
elke kamer waar de bewoner niet bij machte is adequaat
op een beginnende brand te reageren zoals ouderen, zieke
mensen of kleine kinderen. Voor maximale beveiliging
kunt u een rookmelder in alle kamers installeren waar
mogelijk een brand kan uitbreken (uitgezonderd op “te
vermijden plaatsen”, zie punt 2b). En zorg er dan voor dat
ze allemaal zijn doorgekoppeld (bedraad of draadloos). De
woonkamer is de meest waarschijnlijke plaats waar in de
nacht een brand kan uitbreken gevolgd door de keuken en
de slaapkamer.
2a) AANBEVOLEN PLAATSEN
Plafondmontage
Hete rook stijgt en verspreidt zich, daarom is een centrale
plaats in een ruimte aan het plafond de beste positie. In
hoeken is de lucht meestal stilstaand waardoor de rook
de rookmelder moeilijk kan bereiken. Om die reden mag
een rookmelder nooit in een hoek of aan de wand worden
geïnstalleerd. Monteer de melder tenminste 50 cm uit de
hoek en wanden. Monteer de rookmelder bij voorkeur
op de centraaldoos in het plafond. Wanneer daar een
lampaansluiting gepland is (of andere decoratieve objecten)
dan moet de rookmelder horizontaal gezien minstens 50 cm
vanaf de lamp aan het plafond gemonteerd worden.
DODE LUCHT
PLEKKEN

IDEAAL IN HET MIDDEN
VAN HET PLAFOND

Altijd 50cm
uit de hoek

Figuur 3
Bij schuine plafonds
Op plekken met een schuin of puntdak plafond dient u
de melder tussen 30 en 60 cm onder het hoogste punt
horizontaal te monteren (dakhelling vanaf 15˚). Stilstaande
lucht in de nok (warmtelaag) kan voorkomen dat rook de
melder bereikt.
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Figuur 4
2b) TE VERMIJDEN PLAATSEN
Geen rookmelder plaatsen in de volgende situaties:
• In/bij badkamers, keukens, douches, garages of andere
plaatsen waar een rookmelder kan afgaan door stoom,
condensatie, normale rook of gassen. Monteer melders
minstens 5 meter bij dergelijke rookbronnen vandaan
of plaats de Ei hittemelder Ei144 of Ei164 (als extra
beveiliging).
• De rookmelder kan niet tegen vocht of lekkage.
• Plaatsen waar de temperatuur kan uitkomen boven de
+40º C of onder de +4º C. En oppervlakten die normaal
warmer of kouder zijn dan de rest van de ruimte (b.v.
vlieringluiken, niet geïsoleerde plafonds, ovenruimtes).
Temperatuurverschillen kunnen rook verhinderen de
rookmelder te bereiken of kan vals alarm veroorzaken.
• Direct in de nabijheid van (naast) decoratieve objecten,
deuren, lampen/verlichting, ramen etc.; deze kunnen
verhinderen dat de rook de melder kan bereiken. Minstens
50 cm afstand houden; dit geldt ook vanuit de hoek(en)
en wand(en) van een ruimte.
• Naast of direct boven kachels of airco, ventilators, ramen,
muurventilators, deuren etc. die de luchtstroom kunnen
veranderen.
• Op zeer hoge of moeilijk bereikbare plaatsen, zodat het
moeilijk is de melder te testen, schoon te maken of de
batterij te vervangen.
• Op zeer stoffige of vervuil(en-)de plaatsen. Stofophoping
kan het insectenscherm verstoppen en vervuilt de
detectiekamer in de rookmelder: kans op vals alarm!
• Plaats de melder tenminste 1 meter van dimmers en
bedrading – sommige dimmers kunnen storing veroorzaken.

3) INSTALLATIE
Een op de elektrische installatie aangesloten rookmelder
dient bij voorkeur te worden geïnstalleerd door een
erkend elektrotechnisch installateur. De rookmelder is
een veiligheidsproduct en juiste montage maar ook juiste
plaatsing in de woning is hierbij onontbeerlijk.
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De Ei rookmelders Ei146 en Ei166 zijn geschikt voor het
lichtnet 230V/50Hz (verbruik 40mA;0,8W). De Ei146 heeft
een vervangbare 1-jaars alkaline batterij back-up (type
6LR61); de Ei166 heeft onvervangbare lithium batterijen
voor 10-jaars back-up.
De rookmelder moet vast zijn aangesloten (overeenkomstig
de norm NEN 1010) op een eindgroep van de
elektrotechnische installatie. Tussen de groepsschakelaar
en de rookmelder(s) mag geen schakelaar, scheider of
wandcontactdoos zijn aangebracht. In geval van bedraad
gekoppelde rookmelders in een woning: deze moeten
op één (eind-) groep worden aangesloten; bij draadloos
(RF) gekoppelde Ei rookmelders hoeft dit niet en geeft
meer gemak bij installatie. Voor vervanging van de batterij
back-up zie hoofdstuk 6 van deze Gebruiksaanwijzing
(geldt alleen voor Ei146).
De installatie van de melder(s):
3.1 Kies de juiste plek: een rookmelder moet aan het
plafond en bij voorkeur in het midden van de ruimte worden
aangebracht (max. bewakingsoppervlak is 80m2); zie ook
punt 2.
3.2 Schakel de spanning van de elektragroep af waarop u
de melder wilt aansluiten.
3.3 Verwijder de bodemplaat van de melder door de beveiligde
sluiting met een kleine schroevendraaier op te lichten (zie
figuur 5) en schuif de melder van de bodemplaat af.

BODEMPLAAT

Figuur 5
3.4 De Ei Easi-Fit montageplaat kan direct op een
enkelvoudige standaard inbouwdoos (centraaldoos) tegen
het plafond worden geschroefd. Wanneer dit niet mogelijk is,
dan kan de rookmelder aan het plafond worden bevestigd.
Zorg dat de bodemplaat strak tegen het plafond zit, zodat
er geen luchtcirculatie boven de melder kan voorkomen die
de rookdetectie kan verhinderen.
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3.5 Verwijder het afdekkapje en voer de bedrading door het
centrale gat in de bodemplaat (zie figuur 6).
3.6 Gebruik montagedraad (aders massief/H07V-U):
blauw, bruin, groen/geel 2,5mm2 en zwart, oranje 1,5mm2.
De bedrading dient als volgt op de bodemplaat te worden
aangesloten: L (Live): Fase – aansluiten met bruine
draad; N (Neutral): Nul – aansluiten met blauwe draad.
En alleen wanneer rookmelders gekoppeld worden: IC
(=interconnect/koppeldraad) gebruiken. Gebruik voor het
bedraad doorkoppelen van rookmelders (max. 20 melders)
geen aardedraad of een draad die later verward kan
worden met de bestaande bedrading (geen bruin, zwart,
grijs, blauw of geel-groen; neem bijv. oranje). Dus: wanneer
u rookmelders niet doorkoppelt mag u niets op de IC
aansluiten!.
WAARSCHUWING: het verkeerd aansluiten van de
bedrading kan de rookmelder onherstelbaar beschadigen
en vervalt de garantie.
Gekoppelde
rookmelders
verkorten
de
N.B.:
waarschuwingstijd voor de bewoners aanzienlijk. Bij brand
telt elke seconde wanneer er gevlucht moet worden!
N.B.: De melder hoeft niet te worden geaard. (groen-gele
draad en aansluitblokje niet gebruiken).
BODEMPLAAT

MET SCHROEVENDRAAIER
AFDEKKAPJE VERWIJDEREN

IC - DOORKOPPELEN
(BIJV. ORANJE)

L - FASE (BRUIN)

N - NUL (BLAUW)

AARDE
(GROEN/GEEL)
BEDRADING INVOER

Fig. 6
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3.7 Sluit het afdekkapje van de bedrading.
3.8 Controleer of de batterij in de melder is aangesloten
(alleen voor Ei146; de Ei166 heeft ingebouwde batterijen).
Schuif de melder voorzichtig op de bodemplaat tot u een
klik voelt/hoort. De groene LED gaat aan: de melder heeft
230V voeding. Test meteen de rookmelder: druk 10 sec. op
de Test knop. De sirene zal afgaan en na enkele seconden
vanzelf ophouden. Op de melder zal om de 40 sec. de rode
LED opflitsen: de zelftestfunctie van de rookmelder.
3.9 Advies aan de installateur en bewoner: wanneer er
na plaatsing nog grote schoonmaak- en/of (ver-)bouw
werkzaamheden zijn adviseren wij u de meegeleverde
stofkap tijdelijk over de melder te schuiven. Dit om de
rookmelder te beschermen tegen stof. Daardoor kunnen
vals alarm meldingen voorkomen worden.
Let op: de stofkap belemmert de functie en werking van
de rookmelder! Daarom: zodra mogelijk meteen de stofkap
verwijderen.
STOFKAP
Installateur: Gedurende bouwwerkzaamheden: blauwe
stofkap over de rookmelder om deze te beschermen tegen
stof (voorkomt vals alarm).
Bewoner: Verwijder stofkap zondra woning opgeleverd en
stofvrij is. Let op: stofkap belemmert functie rookmelder!
Tip 1) Bewaar stofkap bij handleiding.
Tip 2) Gebruik stofkap bij (ver-)bouwwerkzaamheden.
Tip 3) Melder elk ½ jaar stofzuigen.
De rookmelders zijn ook geschikt voor caravans,
vakantiewoningen etc. Houdt hiervoor ook bovenstaande
voorschriften in acht. En na elke periode van afwezigheid
altijd de rookmelder(s) testen!

4) HET DOORKOPPELEN VAN Ei
ROOKMELDERS (en eventuele Ei hittemelders)
IC - DOORKOPPELEN
(BIJV. ORANJE)
L - FASE (BRUIN)
N - NUL (BLAUW)

Fig. 7
Koppelbare
melders
kunnen
bedraad
worden
doorverbonden tot een maximum van 20 stuks. Uiteraard
alleen binnen één woning. Wanneer u meer dan 20
8

melders wilt doorverbinden neem dan contact op met uw
leverancier/installateur. En Ei draadloze (RF) rook- en/of
hittemelders kunnen tot 30 stuks gekoppeld worden.
De maximale lengte om rookmelders bedraad te kunnen
koppelen is 250 meter (max. 50 Ohm). Voor aansluiting
van deze Ei146 of Ei166 adviseren wij het in de woning
standaard gebruikte installatiedraad te gebruiken (H07V-U
2,5mm2); kleuren blauw en bruin. Gebruik voor het
doorkoppelen van rookmelders geen aardedraad of een
draad die later verward kan worden met de bestaande
bedrading (geen bruin, zwart, grijs, blauw of geel-groen;
neem bijv. oranje). Voor aansluiting en bedrading zie punt
3.6. Daarnaast biedt Ei de mogelijkheid om rookmelders
draadloos (RF) te koppelen. Daarvoor heeft u de RF
sokkelvoet Ei168RC nodig (zie accessoires). Dan kunt u
tot 30 melders koppelen in een woning. Elke melder op het
lichtnet aansluiten en RF koppelen.
Na installatie moeten de gekoppelde rookmelders getest
worden. Zie verder punt 5.
WAARSCHUWING: Verbindt geen van deze melders
door met enig ander type of merk dan de koppelbare
rookmelders van Ei. Doet u dit wel dan loopt u het
risico op een elektrische schok, onjuiste detectie of het
onherstelbaar beschadigen van rookmelder(s).

5) REGELMATIG TESTEN VAN DE
ROOKMELDER
Controleer na installeren altijd de rookmelder(s) op
functioneren. Brandt de groene en rode LED? Flitst de rode
LED elke 40 sec? Test de rookmelder door 10 seconden op
de Test knop op de rookmelder te drukken. De rode LED
op de rookmelder zal tijdens deze test knipperen terwijl de
sirene gaat. De melder stopt kort nadat u de knop loslaat.
Door op de Test knop te drukken simuleert u het effect
van rook bij brand en worden de rookkamer, elektronische
delen en de sirene getest.
Testen van gekoppelde rookmelders: test de eerste melder
door op de Test knop te drukken. Alle rookmelders gaan nu
binnen 10 seconden in alarm nadat de eerste rookmelder
in alarm gegaan is. De rode LED op de eerste rookmelder
zal tijdens deze test knipperen terwijl de sirene gaat. De
melders stoppen kort nadat u de knop loslaat.
Herhaal deze procedure met alle gekoppelde melders.
N.B.:
Gekoppelde
rookmelders
verkorten
de
waarschuwingstijd voor de bewoners aanzienlijk. Bij brand
telt elke seconde!
ADVIES: test de rookmelder(s) elke 14 dagen en altijd na een
periode van afwezigheid (bijv. vakantie). De rookmelders
zijn ook geschikt voor caravans, vakantiewoningen etc.
Juist in dat geval is van groot belang de testprocedure
doen! Voor uw eigen veiligheid!
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WAARSCHUWING: TEST NOOIT MET VUUR,
SIGARETTENROOK, KAARSEN E.D.! Dit kan uw
rookmelder beschadigen en/of brand veroorzaken.

6) CONTROLE OP FUNCTIONEREN EN
VERVANGEN VAN DE BATTERIJ BACK-UP
Bij normaal functioneren zal de rookmelder in rust zijn,
brandt de groene LED (aangesloten op voorziening
van elektriciteit), flitst de rode LED elke 40 seconden
(automatische zelftest).
In het geval van een verwacht ongewenst alarm kunt
u de melder voor een korte tijd op alarmpauze zetten
(de gevoeligheid van de rookdetector is verlaagd maar
blijft wel detecteren). Druk daartoe op de Test knop op
de rookmelder. Na 10 minuten schakelt de rookmelder
automatisch weer terug naar de verhoogde detectiestand.
BODEMPLAAT

(ALLEEN DE Ei146)

Fig. 8
Wanneer de rookmelder een korte pieptoon geeft, die
langer dan 20 minuten elke 40 seconden duurt en alle
andere eventuele storingsoorzaken zijn gecheckt, moet de
batterij worden vervangen.
Batterij vervangen (alleen voor de netgevoede Ei146 met
9V blokbatterij back-up):
Schakel de stroom af (het groene lampje op de melder
brandt niet meer), schuif de melder van de bodemplaat
af zoals getoond in figuur 5 en open de beveiligde
batterijsluiting. Vervang de batterij, plaats de rookmelder
terug op de bodemplaat, klik deze vast, schakel de stroom
weer in (check goed of alles veilig is aangesloten!) en test
de rookmelder(s). Zie hiervoor punt 5.
WAARSCHUWING: TEST NOOIT MET VUUR,
SIGARETTENROOK, KAARSEN E.D.! Dit kan uw
rookmelder beschadigen en/of brand veroorzaken.
N.B.: Gebruik alleen alkaline 9V-blokbatterijen type 6LR61.
Bij normaal gebruik leert de praktijk dat deze batterij
zo’n 1,5 jaar meegaat als back-up voorziening. Batterij
niet weggooien, maar deponeren in de batterijbak bij uw
winkelier of inleveren in de milieustraat. Zie verder punt 11
Milieu en Garantie.
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De netgevoede Ei166 heeft 3 ingebouwde, onvervangbare,
lithium batterijen met een back-up tijd van 6 maanden en
een verwachte levensduur van meer dan 10 jaar!. Bij dit
type moet de rookmelder aan het einde van de levensduur
in zijn geheel vervangen worden (zie sticker op de melder
vervangen voor….). Zie verder punt 11 Milieu en Garantie.

7) STORINGEN VERHELPEN

(gekoppelde en niet gekoppelde melders)
7.1 ONGEWENST ALARM
• Sluit de keuken/badkamer wanneer deze wordt gebruikt
en schakel de afzuiginstallatie aan. Stoom/damp kan
ongewenst alarm veroorzaken.
• Verzeker u ervan dat de melder minstens 5 meter
verwijderd is van een stoom of dampbron. Deze kan
ongewenst alarm veroorzaken.
• Vervuiling kan hebben plaatsgevonden door insecten,
verf of verfdampen. Houdt de melder schoon. Nog beter:
voorkom vervuiling door bij (ver-)bouwwerkzaamheden
de meegeleverde stofkap te gebruiken (zie punt 3.9).
• Als het probleem blijft bestaan kan een andere
montageplaats overwogen worden. Als alternatief kunt u
de rookmelder vervangen door een hittemelder, wanneer
verder in de woning (gekoppelde)rookmelders aanwezig
zijn.
7.2 ALARM GAAT SCHIJNBAAR ZONDER REDEN AF:
• Identificeer de oorsprong van het alarm. Bij doorverbonden
melders zal de rode LED alleen bij de als eerste in alarm
gekomen melder (de oorsprong van het alarm) snel
knipperen.
• Controleer op dampen, stoom etc. van b.v. badkamer
of keuken. Verf of andere dampen kunnen ongewenst
alarm veroorzaken.
• Druk op de Test knop om de melder voor 10 minuten uit
te schakelen.
• Wanneer het alarm niet stopt schakel dan de stroom uit
van de groep waarop de rookmelders zijn aangesloten
en schuif de melder van de bodemplaat (zie figuur 5).
Alleen de melder verwijderen waarvan het rode lichtje
snel knippert, de andere melders zijn hoogstwaarschijnlijk in orde.
7.3 LAGE BATTERIJSPANNING:
• Wanneer de batterij correct is aangesloten en de melder
heeft meer dan 20 minuten elke 40 seconden een
pieptoon gegeven dan is de batterij bijna leeg. Verwijder
de melder en vervang de lege batterij (bij type Ei146).
Probeer de melder niet zelf te openen. Na batterij
vervanging de rookmelder testen (zie punt 5).
• Controleer of het groene lampje (stroomvoorziening)
brandt. Zo niet, controleer of de melder op de bodemplaat
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vastgeklikt is, de verbindingen van de bedrading en
of er voeding is (zekering/automaat in de meterkast).
Wanneer bovenstaande controle er niet voor zorgt dat
het groene lampje gaat branden kan er een defect zijn.
Raadpleeg dan uw installateur.
• Als het groene lampje niet brandt functioneert de melder
alleen op de batterij. Dan geeft de rookmelder gedurende
minimaal 30 dagen elke 40 seconden een pieptoon (zie
ook bij batterij vervangen).
• Wat te doen bij lage batterijspanning bij een rookmelder
met niet vervangbare batterijen zoals type Ei166? De
Ei166 heeft 3 ingebouwde, onvervangbare, lithium
batterijen met een back-up tijd van 6 maanden en een
verwachte levensduur van meer dan 10 jaar!. Bij dit type
moet de rookmelder aan het einde van de levensduur in
zijn geheel vervangen worden (zie sticker op de melder
vervangen voor….).
7.4 ANDERE MOGELIJKE OORZAKEN VAN PIEPTONEN
Controleer, voordat u de batterij vervangt, of de pieptoon
niet wordt veroorzaakt door het volgende:
• de batterij is niet aangesloten. Controleer of de batterij
verbinding goed is aangedrukt (alleen bij type Ei146).
• wanneer de rookmelder een pieptoon geeft en wanneer
niet gelijktijdig het rode lampje knippert, dan is er een
probleem met de rookkamer. Maak de rookmelder
schoon (afstoffen, stofzuiger; zie punt 8). Blijft de melder
piepen dan moet deze vervangen worden.
• handmatig testen van de alkaline batterij: schakel de
voeding van de groep waarop de melder aangesloten is
af en controleer of het groene lampje is uitgegaan. Druk
op de Test knop in en verzeker u ervan dat de sirene
gedurende 10 seconden luid afgaat. Schakel de voeding
weer in wanneer bovengenoemde test voldoet.
NB: Wanneer de voeding is afgesloten en/of de batterij
bijna leeg is zal de melder gedurende minimaal 30 dagen
elke 40 seconden een pieptoon geven. De melder zal
op 230V goed functioneren, zelfs met een bijna lege of
kapotte back-up batterij, echter het zal niet voldoende
waarschuwen bij brand wanneer om welke reden dan
ook de stroom is uitgeschakeld. Daarom: altijd en op tijd
de batterij vervangen. Voor uw veiligheid!
Voor meer informatie zie ook www.eirookmelders.nl
Wanneer rookmelder niet correct werkt en u heeft de
testprocedures zoals hierboven beschreven doorgelopen
dan dient u contact op te nemen met uw installateur /
leverancier/ woningbouwvereniging voor service en advies.
Wanneer uiteindelijk na alle inspanningen geen resultaat
kan worden bereikt en u kunt aanspraak maken op de
productgarantie, kan contact gezocht worden met de
importeur van Ei Electronics in Nederland. Zie hiervoor
punt 11 voor de garantie en servicebepaling of kijk op www.
eirookmelders.nl.
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8) ONDERHOUD VAN DE ROOKMELDER
Bij onderhoud: rookmelder nooit openen en altijd eerst de
elektragroep uitschakelen!
Na installatie moet elk jaar de batterij vervangen worden
(alleen bij Ei146) en moet de rookmelder regelmatig
worden schoongemaakt.
Schoonmaken houdt in: de melder 1x per maand afstoffen
en halfjaarlijks met een stofzuiger schoon te zuigen. Stof
kan in de rookkamer in de melder vals alarm of storing
veroorzaken. Zorg voor een schone melder en ongestoord
detecteren. Het is tenslotte een artikel voor uw eigen
veiligheid.
Advies: wanneer er na plaatsing nog grote schoonmaaken/of (ver-)bouwwerkzaamheden zijn adviseren wij u de
meegeleverde stofkap tijdelijk over de melder te schuiven.
Dit om de rookmelder te beschermen tegen stof. Daardoor
kunnen vals alarm meldingen voorkomen worden.
Let op: de stofkap belemmert de functie en werking van
de rookmelder! Daarom: zodra mogelijk meteen de stofkap
verwijderen.
NIET DOEN: Een rookmelder nooit schilderen/verven of
afplakken/afdekken. En nooit schoonmaken met water,
natte doeken etc.
WAARSCHUWING: TEST NOOIT MET VUUR,
SIGARETTENROOK, KAARSEN E.D.! Dit kan uw
rookmelder beschadigen en/of brand veroorzaken.

9) VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
Enkele voorbeelden. Voor meer info kijk op www.
eirookmelders.nl
• Bodemplaat Ei168RC (RF/draadloos koppelen):
Ei rookmelders kunnen gekoppeld worden met een
koppeldraad, maar de koppeling is ook draadloos te
maken. Daarvoor wordt de standaard bodemplaat van
een melder Ei146 of Ei166 vervangen door de Ei168RC
(de melder zelf kan weer gebruikt worden). Ideaal
voor moeilijke bereikbare plaatsen, renovatie, uitbreiding
aantal rookmelders etc.
• Locatie/test schakelaar Ei1529RC of Ei411H of Ei450.
Deze schakelaars worden aanbevolen voor systemen met
drie of meer rook-en/of hittemelders om snel de locatie
van de brand te achterhalen. Wanneer in geval van een
alarmmelding, de knop van de locatie schakelaar wordt
ingedrukt zullen alle aangesloten melders 10 minuten
stoppen met alarm geven behalve degene die de rook
het eerst detecteerde. Dan kan namelijk daar worden
gecontroleerd of er een brandhaard of vals alarm is.
• Hittemelder Ei144 of Ei164: de hittemelder geeft een
brandmelding wanneer de temperatuur bij de melder
± 58º C bedraagt. Deze is geschikt (als aanvulling
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op rookmelders) voor keukens, garages, centrale
verwarmingsruimten en andere plaatsen waar normaal
gesproken veel dampen, rook en stof kunnen voorkomen.
Met andere woorden: plaatsen waar rookmelders niet
kunnen worden geïnstalleerd zonder het risico van
overmatig ongewenst alarm.
• Ei170 of Ei169/160. Een rookmelder met trilpad en
flitslicht voorziening voor doven en slechthorenden.
• Relais module Ei128R of Ei428RF. Een relais van 230V
AC/5 amp. t.b.v. het aansluiten van externe apparatuur
(b.v. flitslamp, noodverlichting, extra toeter).

10) BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN IN
GEVAL VAN ALARMERING BIJ BRAND
• In geval van alarm / brand verlaat de woning onmiddellijk
en waarschuw de brandweer. Vergeet niet uw naam
en adres te vermelden. Ga niet eerst dingen pakken.
Spreek van tevoren een verzamelplek af voor al uw
gezinsleden. Controleer of iedereen aanwezig is. Keer
NOOIT terug in een brandend huis!
• Zorg dat u een goed vluchtplan heeft bij eventuele
calamiteiten en oefen dit plan regelmatig met de
bewoners van het pand. In het belang van u allen en
(eventuele) hulpverleners. Veiligheid staat voorop! (zie
www.brandwondenstichting.nl)
• Gebruik de Test knop van de rookmelder om uw gezin
bekend te maken met het geluid van de rookmelder en
oefen regelmatig met uw gezinsleden uw vluchtplan.
Maak een plattegrond waarop voor ieder gezinslid vanuit
zijn of haar kamer minstens 2 vluchtwegen staan.
• Kinderen hebben de neiging zich te verstoppen wanneer
ze niet weten wat ze moeten doen. Leer kinderen hoe
ze kunnen vluchten (open ramen en gebruik (oprolbare)
brandladders en opstapjes indien noodzakelijk), zonder
hulp van volwassenen. Oefen regelmatig zodat uw
kinderen weten wat ze moeten doen als de rookmelder
afgaat.
• Controleer kamerdeuren op hitte of rook. Open nooit een
hete deur. Gebruik een alternatieve vluchtroute. Sluit de
ramen en deuren achter u wanneer u vertrekt.
• In geval van veel rook: kruip naar buiten, blijf dicht bij de
grond. Haal kort adem, wanneer mogelijk door een natte
doek, of houdt uw adem in. Er overlijden meer mensen
door rook inhalatie dan door vlammen.
• Houdt de vluchtroutes altijd vrij zodat u snel en veilig
kunt vluchten.
TIP: voor duidelijke informatie en advies voor een
vluchtplan, raadpleeg de website van de Nederlandse
Brandwondenstichting (www.brandwondenstichting.nl).
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Rookmelders hebben aantoonbaar meegeholpen om het
aantal ongevallen door brand te verminderen. Let op:
rookmelders voorkomen een brand niet maar kunnen voor
een tijdige alarmering van de bewoners zorgen zodat deze
tijd winnen om te kunnen ontsnappen.

11) MILEU EN GARANTIE
Rookmelders hebben geen onbeperkte levensduur.
Vervang de rookmelder elke 10 jaar. Een sticker op de
zijkant van de rookmelder geeft de vervangingsdatum aan
(vervangen voor….datum/productienummer).
Rookmelders en de Block
batterijen
D4 moeten in Nederland
milieuvriendelijk worden gerecycled. Zie daartoe www.
wecycle.nl. Daarom treft u deze sticker op de rookmelder
aan.
Het symbool met de doorgekruiste klikobak op uw produkt
will zeggen dat het niet met het normale huisafval mee
kan. Een korrekte afvalscheiding beschermt natuur en
mens. Wanneer u dit produkt weggooit, scheidt u het aub
van het normale huisvuil om er zeker van te zijn dat het op
de juiste manier gerecycled kan worden.
Voor verdere informatie over inzameling en
afvalverwerking kunt u contact opnemen met uw lokale
milieustraat / eco-station of uw leverancier.

Garantie en servicebepaling
De leverancier garandeert vijf jaar productgarantie na
aankoopdatum, tegen alle defecten die niet veroorzaakt
zijn door verkeerd gebruik of beschadiging van de melder.
De schade ontstaan door brand is niet te verhalen op de
fabrikant of leverancier.
Wanneer rookmelder niet correct werkt en u heeft de
testprocedures zoals beschreven doorlopen (zie ook www.
eirookmelders.nl), dan dient u contact op te nemen met uw
installateur / leverancier / woningbouwvereniging. Zij zullen
u verder helpen met de oplossing voor de storing.
Wanneer uiteindelijk na alle inspanningen geen resultaat
kan worden bereikt en u kunt aanspraak maken op de
productgarantie, dan kan contact gezocht worden met de
importeur van Ei Electronics in Nederland (voor adres zie
hieronder of kijk op www.eirookmelders.nl). Vraag naar
afdeling verkoop voor nadere instructies over verpakken,
beschrijving defect/klacht, waar het product gekocht is,
welke aankoopinformatie en voor het verstrekken van een
retournummer.
Betreft het een fabrieksfout dan zal de fabrikant het product
repareren of vervangen. Installatie/plaatsing valt hier niet
onder.
Repareer of sleutel niet zelf aan de melder. Hierdoor
vervalt het recht op garantie, maar belangrijker; het kan de
gebruiker blootstellen aan elektriciteit of brandgevaar.
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0086
Ei Electronics, Shannon, Co. Clare, Ireland
08
DoP No.13-0001
EN14604:2005 + AC:2008
Ei rookmelders:
Ei146, Ei166RC
Brand veiligheid
Prestaties activering, gevoeligheid en
response tijd. Prestatie in geval van brand.

Pass

Prestatie betrouwbaarheid

Pass

Toleranties voedingsspanning

Pass

Duurzaamheid betrouwbare prestaties:
temperatuurbestendigheid

Pass

Duurzaamheid betrouwbare prestaties:
vibratie

Pass

Duurzaamheid betrouwbare prestaties:
vochtbestendigheid

Pass

Duurzaamheid betrouwbare prestaties:
corrosiebestendigheid

Pass

Duurzaamheid betrouwbare prestaties:
elektrische stabiliteit

Pass

De Prestatieverklaring (DoP) nr. 13-0001 is te raadplegen
op www.eirookmelders.nl

DEZE INFORMATIE BIJ DE GEBRUIKER ACHTERLATEN.
BEWAAR DEZE INFORMATIE OP EEN GESCHIKTE
PLEK (BIJV. METERKAST).
DE ROOKMELDER(S) BUITEN BEREIK VAN KINDEREN
HOUDEN
Importeur voor Nederland:
Hemmink B.V. - Ampèrestraat 24 – 28 - 8013 PV Zwolle.
E-mail: info@hemmink.nl
Website: www.eirookmelders.nl of www.hemmink.nl
Producent:
Ei Electronics, Shannon, Co Clare, Ierland.
www.eielectronics.com
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