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Lees deze handleiding zorgvuldig en berg hem op 
een veilige en makkelijk toegankelijke plaats op 

Batterijgevoede 
foto-elektrische / optische 
rookmelders voor gebouwen 
met een woonfunctie

PRODUCTOVERZICHT

Serie FHB10 - foto-elektrische / optische rookmelder met 
ingebouwde 3V Lithium batterij met lange  levensduur van 10 
jaar. Reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbandingspro-
ces en zijn daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam 
smeulende brandhaarden in gangen, slaapkamers en 
woonruimtes, terwijl ongewenst alarm wordt voorkomen.

BELANGRIJK: Lees deze handleiding aandachtig door. De 
handleiding is onderdeel van het product en bewaar het 
op een veilige locatie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
• Geïntegreerde niet verwisselbare 10 jaar Lithiumbatterij.
• Gekeurd conform EN14604:2005.
• X-vormige kamer beschermd tegen insecten.
• Speciale software voor snelle detectie van rook en 
  voorkomen van valse meldingen.
• Voedingsspanning schakelt outomatisch uit/in wanneer de 
  melder van de sokkel wordt los/vastgedraaid.
• LED-indicatie rood. Knippert iedere minuut bij een juiste 
  werking van de melder. Voedingsspanning is aanwezig.
• Lage batterijspanning-indicatie - Einde levensduurmelding 
  (ELM). Melder geeft 1 pieptoon per minuut.Aangezien de 
  melder een ingebouwde batterij heeft van min. 10 jaar 
  moet u dan de complete melder vervangen. De batterij is 
  niet vervangbaar.
• ELM-pauze. Een melding dat de melder zijn einde 
  levensduur heeft bereikt gebreurt meestal ‘s-nachts. Met 
  een druk op de testknop wordt deze melding gedurende 10 
  uur uitgesteld, waardoor de melder  gedurende deze 
  periode wel de veiligheid tegen brand kan waarborgen.
• Extra grote testknop voor het eenvoudig testen van 
  de batterij, gevoeligheid, electronica en sirene.
• Luid 85dB alarm signaal. Herstelt zich automatisch 
  wanneer de gevaarlijke situatie is opgeheven.
• Eenvoudige installatie. Bevestigingsmateriaal is 
  meegeleverd.
• Vals Alarm Controle. Met een druk op de testknop wordt 
  het geluidssignaal tijdelijk (gedurende 10 minuten) 
  onderdrukt indien er een ongewenste melding plaatsvindt. 
  De melder geeft dit aan d.m.v. een knipperende LED (1 maal 
  per 12 sec.). Indien de situatie nadien veilig genoeg is, zal de 
  melder zichzelf resetten.
• Geschikt voor verplaatsbare ruimten met een woon- 
  of recreatiefunctie. Hou bij plaatsing in dat geval aan 
  de instructies van �guur 4.

OPTIONELE EIGENSCHAPPEN
Het model FHB10i (i=interconnectable) heeft de mogelijkheid om 
met maximaal 15 melders te worden gekoppeld. In geval van alarm 
zullen alle melders een signaal afgeven.

Bescherm UW omgeving tegen brand.
Als de rookmelder een alarmsignaal geeft zonder dat 
de testknop werd ingedrukt, wordt in principe 
gewaarschuwd voor een calamiteit. In dit geval dient 
er onmiddelijk gereageerd te worden. Ter voorber-
eiding op deze situatie dienen alle bewoners op de 
 hoogte te zijn van de te ondernemen acties. Dit
 vereist voorbereiding
• Maak vluchtroutes om het gebouw in alle situaties 
  veilig te kunnen verlaten.
• Zorg ervoor dat iedere bewoner weet hoe de 
  rookmelder klinkt.
• Bespreek hoe iedere bewoner dient te reageren in 
  geval van een calamiteit.
• Programmeer indien mogelijk het calamiteiten-
  nummer (bijv. 112) in uw telefoontoestel.
• Rookmelders voorkomen geen brand. Bespreek 
  preventiemaatregelen om brand te voorkomen.
• Plaats bijv. ook brandblussers, blusdekens en 
  vluchtladders.
• Oefen deze maatregelingen periodiek.

Hoe te reageren in geval van alarm.
1. Raak niet in paniek. Blijf rustig.
2. Het gebouw zo snel mogelijk verlaten. De deuren 
    voor openen controleren op hitte (indien de deur 
    heet is, is aan de andere zijde de brandhaard!).
    Kies desnoods een andere uitgang. Houd alle 
    andere deuren en ramen gesloten, tenzij deze als 
    vluchtroutes gerbuikt worden. Kruip eventueel over 
    de grond (rook stijgt namelijk naar het plafond en is 
    bedwelmend) en stop niet om iets mee te nemen.
3. Buiten het gebouw naar het afgepsorken trefpunt 
     gaan.
4. Bel de brandweer vanaf een veilige locatie BUITEN 
    het gebouw. 
5. Controleer of iedereen aanwezig is. Ga NOOIT terug 
    en wacht op de brandweer!

Schakel het alarm niet uit totdat u weet wat de 
oorzaak is en wanneer alle bewoners in veiligheid 
zijn buiten het gebouw. Indien er sprake is van 
gekoppelde rookmelders, knippert het rode LED 
van de rookmelder die het signaal heeft afgegeven 
iedere seconde, terwijl dit bij de andere rookmel-
ders 1 keer per minuut is. 
Meer info over brandmelding en ontruiming bij woningen vind u 
op: http://www.brandwondenstichting.nl

Aanbevolen locaties voor rookmelders in gelijkvloerse 
woningen met meerdere slaapkamergebieden(�g 2.)

Aanbevolen locaties voor rookmelders in eengezinswonin-
gen met meerdere verdiepingen(�g 3.)

Gedetailleerde plaatsing rookmelders per ruimte (�g 4.)

    

LET OP: Uit onderzoek is gebleken dat bij elke extra correct geïnstalleerde melder 

(bij voorkeur doorverbonden) de waarschuwingstijd beduidend wordt verkort. Om 

maximale bescherming te garanderen is het sterk aan te bevelen om rookmelders 

in elke kamer van uw woning te plaatsen met uitzondering van de keuken en 

badkamer.

1. Installeer minimaal een rookmelder in de vluchtweg op 
     iedere verdieping.
2. Het detectie-element bij rookmelders installeren 
     tussen 25 en 600 mm van het plafond. Bij hittemelders 
     tussen 25 en 150 mm.
3. Plaats melders bij voorkeur midden in de ruimte, echter 
     minimaal 300 mm van muren en minimaal 500 mm 
     van hoeken, ventilatie en lichtbronnen.
4. Indien plafondmontage niet mogelijk is (�guur 4.) 
     mogen rookmelders aan de muur worden geplaatst 
     met die restrictie dat de ruimte niet langer is dan 10 
     meter, de totale oppervlakte niet groter is dan 50m² en 
     het detectie-element:
     a) tussen 150 en 300 mm onder het plafond gemon
          teerd is.
    b) boven raam- en deuropeningen gemonteerd is.
     c) niet in de omgeving van ventilatieroosters gemon
          teerd is.
    d) hittemelders daarentegen mogen nooit aan de 
         muur worden bevestigd.
5. Plaatsing van rookmelders in de hal en overloop op 
     max. 3m. afstand van de slaapkamers, zodat het 
     geluidniveau goed hoorbaar is en blijft, ook bij 
     gesloten deuren.
6. Ieder punt in een ruimte dient zich binnen een 
     afstand van 7,5m. van de melder te bevinden.

NB. Onderstaand advies geldt ook voor verplaatsbare 
        ruimtes met een woon- of recreatiefunctie.

De Levensduur van zowel de rookmelder als de batterij 
kan aanzienlijk worden verkort wanneer de melder wordt 
gemonteerd op een niet juiste locatie of indien de 
omgevingsfactoren niet optimaal zijn. Plaats daarom 
geen rookmelders:
1. in ruimten waarin de temperatuur beneden 5°C kan 
    dalen of boven 39°C kan stijgen.
2. naast apparaten of ruimten waarin regelmatig een 
    normale verbranding plaatsvindt (keukens, garages, 
    wasruimten, bij CV installaties en bijkeukens).
3. in ruimten met een hoog vochtgehalte zoals een 
    badkamer of direct naast een vaatwasser of wasma
    chine. De rookalarmen moeten hier op een afstand 
    van tenminste 3 meter worden aangebracht.4. in 
luchtstromen van ventilatoren, kachels, deuren en 
    ramen.
5. in extreem sto�ge ruimten of op plaatsen met veel 
    insecten. Kleine deeltjes storen de werking van het 
    rookalarm.
6. op slecht geïsoleerde plafonds of muren. Koude 
    luchtlagen kunnen de detectie van rook stremmen.
7. in de omgeving van objecten die de detectie van rook 
    kunnen blokkeren, bijv. plafonddecoraties.
8. in ruimten waar veel wordt gerookt. Sigarettenrook en 
    nicotineaanslag belemmeren een juiste werking van 
    de melder.
9. in de nabijheid van TL-verlichting. Plaats de melder 
    minimaal 1500mm van deze lichtbron.
10. binnen een afstand van 600mm t.o.v. de nok van een 
    A-frame plafond bijv. zolderverdieping. Stilstaande 
    lucht belemmert de rook om in de melder te komen. 
    (zie �g. 3).
Houd bij het plaatsen van een rookmelder altijd rekening 
met de ter plaatse geldende bouwvoorschriften en 
aanbevelingen van de brandweer.

Verwijder de melder van de grondplaat. De melder wordt 
los op de grondplaat aangeleverd waarbij de batterij is 
uitgeschakeld. Als het product al voor de installatie is 
geactiveerd, druk dan de vergrendeling aan de zijkant van 
de melder in (zie �g.5) en draai de melder tegen de wijzers 
van de klok in (linksom), terwijl de bevestigingsplaat 
wordt vastgehouden.

 

Monteer de grondplaat op de juiste locatie aan het 
plafond d.m.v. de meegeleverde schroeven en pluggen.

pal (vergrendeling) aan de zijkant van de melder te 
worden ingedrukt. Draai de melder vervolgens tegen de 
wijzers van de klok in los.
LET OP:   De melder is nu tevens uitgeschakeld!

KOPPELEN VAN MELDERS
Het model FHB10i is geschikt om met elkaar te worden 
gekoppeld (maximaal 15 stuks). Aan de zijkant van it 
model bevindt zich een 2-polige aansluitklem. Gebruik 
voor de koppeling bijv. een tweelingsnoer met een 
aderdiameter van 0,75 tot 1,5 mm² en polariteitaanduid-
ing. Let bij de aansluiting dat + op +  aangesloten wordt 
en - op -. Strip de isolatie 8 tot 12 mm. Zie �g.7, druk met 
de punt van een schroevendraaier of potlood de witte 
klem (A) in en voer de kabel (B) in. Om de kabel te 
verwijderen dient de witte klem te worden 
ingedrukt (A). Trek vervolgens 
de kabel uit de opening (B).

TESTEN VAN GEKOPPELDE MELDERS
Test vervolgens de werking van alle gekoppelde melders. 
Druk op de testknop van een willekeurige melder. Deze 
melder komt nu in alarm (3 tonen). Na deze cyclus 
worden de gekoppelde melders aangestuurd en laten 
tevens 3 luide tonen horen. Herhaal dit voor alle melders 
in het zelfde netwerk. Bij storing: controleer de bedrading

WAARSCHUWINGEN:
- BESCHERM TIJDENS (VER)BOUWWERKZAAMHEDEN 
   DE ROOKMELDER TEGEN STOF.
   LET OP: BIJ AFSCHERMING VERLIEST DE MELDER 
   ZIJN FUNCTIONALITEIT! 
- VERF DE ROOKMELDER NIET.
- PLAK DE ROOKMELDER NIET AF.
- HOUD DE MELDER BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

 TESTEN MELDERS Gekoppeld en niet gekoppeld
1. Test de sensor door het testknopje in te drukken en 
    weer los te laten. Het alarm moet dan afgaan. Bij 
    koppeling moeten ook de gekoppelde melders een 
    signaal geven. Indien dit niet het geval is, controleer 
    uw bedrading.
2. Controleer na het testen altijd of het rode lampje om 
    de 40 seconden knippert.
3. Test de sensor 1 x per week op de goede werking en 
    let erop dat alle gekoppelde melders binnen 10 
    seconden 3 pieptonen geven. Houd tijdens het testen 
    een armlengte afstand van de melders. Het geluidssig
    naal heeft een dusdanig volume (85dB op 3 meter)  
    waardoor het gehoor beschadigd kan raken.
    Test de melder altijd na een periode van afwezigheid.
    WAARSCHUWING: TEST EEN ROOKMELDER NOOIT 
    MET KAARSEN, OPEN VUUR OF SIGARETTEN!

CONTROLE/VERVANGEN BATTERIJ
• Lage batterijspanning-indicatie - Einde levensduur
  melding (ELM). Melder geeft 1 pieptoon per 
  minuut.Aangezien de melder een ingebouwde 
  batterij heeft van min. 10 jaar moet u dan de 
  complete melder vervangen. 
  DE BATTERIJ IS NIET VERVANGBAAR!! 
• ELM-pauze. Een melding dat de melder zijn einde 
  levensduur heeft bereikt gebreurt meestal ‘s-nachts.
  Met een druk op de testknop wordt deze melding 
  gedurende 10 uur uitgesteld, waardoor de melder  
  gedurende deze periode wel de veiligheid tegen 
  brand kan waarborgen.
Op de melder en de ingesloten batterij wordt 10 jaar 
garantie gegeven, inclusief wekelijkse testen. Toch kan 
het voorkomen dat de levensduur van de melder niet 
wordt gehaald; door een schadelijke omgeving, foute 
plaatsing, slecht onderhoud en het niet navolgen van 
deze gebruikershandleiding. Foute plaatsing en slecht 
onderhoud kan storingen en schade aan de melder 
opleveren waardoor de garantie komt te vervallen.

STORINGEN Gekoppeld en niet gekoppeld
De batterij van de melder is niet vervangbaar en geeft 
bij einde levensduur melding (ELM) 1 pieptoon per 
minuut gedurende 1 maand. Als deze melding ‘s nachts 
plaatsvind, kunt u de testknop indrukken waardoor deze 
melding voor 10 uur wordt uitgeschakeld. De melder 
kan nu nog wel de veiligheid tegen brand waarborgen. 

Gebruik hiervoor de 
montagesleuven in de 
grondplaat. Lijn de melder 
uit m.b.v. de pijlaanduidin-
gen (�g.6) zowel op de 
montageplaat als de 
melder. Draai nu voorzich-
tig met de wijzers van de 
klok mee, de melder vast 
op de montageplaat. De 
melder borgt zichzelf 
automatisch en is nu 
ingeschakeld. Om de 
melder los te koppelen van
de montageplaat dient de

�guur 2.

KEUZE EN LOCATIE VAN MELDERS

Optische rookmelders zijn het meest geschikt voor dectie van 
smeulbranden en worden dan ook voornamelijk geplaatst in 
vluchtroutes, slaap- eet-, en woonkamers. Hittemelders 
worden geplaatst in die gevallen waar een rookmelder tot 
ongewenste meldingen kan leiden (bij CV-installaties, 
garages, (bij-)keukens en andere ruimtes die niet geschikt zijn 
voor rookmelders) door vocht, stof en insecten. NB: plaats 
hittemelders alleen in combinatie met rookmelders voor een 
optimale beveiliging en nooit in vluchtwegen. Voor een 
MINIMALE beveiliging in het de eis om rookmelders te 
plaatsen in de vluchtroute op iedere verdieping (hal en 
overloop) en binnen 3 meter van de slaapkamerdeur. Het is 
dus mogelijk dat er meerdere rookmelders geïnstalleerd 
dienen te worden. Dit is namelijk het geval bij hallen en 
gangen langer dan 15 meter. Indien mogelijk de melders met 
elkaar koppelen, zodat een alarm overal in het gebouw 
goedhoorbaar is.
Nieuwbouw- en renovatie woningen dienen te voldoen aan 
het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit verwijst naar de NEN2555, 
de productnorm voor rookmelders. Hierin worden de 
producteisen en locaties beschreven.

Aanbevolen locaties voor rookmelders in gelijkvloerse 
woningen(�g 1.)

WAAR NIET TE PLAATSEN

ZITKAMER KEUKENHAL GARAGE

INSTALLATIEPROCEDURE

GEBRUIKERSINFORMATIE

BELANGRIJKE TIPS TER VOORBEREIDING

Sensotec Fireblitz | Vlijtstraat 2 | 5405 AP UDEN
Tel: +31(0)413 27 11 66 | email: info@sensotec.nl
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SLAAPKAMERBADKAMERKEUKENEETKAMER
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INGANG

�guur 1.

ROOKMELDER VOOR MINIMALE BEVEILIGING
ROOKMELDER VOOR EXTRA BEVEILIGING
HITTEMELDER VOOR EXTRA BEVEILIGING

Vol alarm
- BRAND -
Lage 
batterijspanning

Testknop vast

Storing

Drievoudig luid alarm signaal met 
interval van 4 sec. met knipperende LED

Enkele pieptoon per minuut

Enkele pieptoon per 11 seconden

Dubbele pieptoon per minuut

LED
testknop

vergrendeling

�guur 5.

�guur 6.

pijlen uitlijnen

afstand tot nok van een A-frame 
plafond min. 600mm

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER BADKAMER

KELDER

�guur 4.

�guur 3.

Punt 4: wandmontage 
150-300 mm vanaf plafond, 
boven raam en deuropening.

Min. 300mm afstand 
vanuit de muur

ROOKMELDER VOOR MINIMALE BEVEILIGING
ROOKMELDER VOOR EXTRA BEVEILIGING
HITTEMELDER VOOR EXTRA BEVEILIGING

ROOKMELDER VOOR MINIMALE BEVEILIGING
ROOKMELDER VOOR EXTRA BEVEILIGING
HITTEMELDER VOOR EXTRA BEVEILIGING

INGANG

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER KEUKEN EETKAMER BADKAMER

SLAAPKAMERHAL

�guur 7.

Vervang de melder wel zo snel mogelijk.
Naast de reeds genoemde signalen zijn er nog drie 
problemen die voor kunnen komen:
1. De melder geeft 2 tonen per minuut, dit duidt op een 
    storing.
2. De melder komt niet in alarm wanneer de testknop 
    wordt ingedrukt.
3. De LED-indicatie is continu uit of aan.

Bij bovenstaande situaties, probeer het volgende:
1. Controleer op uitwendige beschadigingen aan de 
    melder. 
2. Probeer de melder te reinigen (zie onderhoud melder).
3. Controleer of de testknop vastzit. 
Wanneer bovenstaande acties niet helpen is er mogelijk 
een defect en dient voor advies contact te worden 
opgenomen met de leverancier.
Probeer de melder nooit zelf te openen! Hiermee 
komt de garantie te vervallen!

ONDERHOUD 
Stofzuig de melder elke 2 maanden, niet met de stofzui-
germond, maar gebruik het opzetstuk met de zachte 
borstel. Daarnaast afnemen met een vochtige doch niet te 
natte doek.

SIGNALEN VAN DE ROOKMELDER

Bewaar de melder voor de installatie niet op plekken 
met een temperatuur beneden de 5˚C, boven de 39˚C 
en in een te lage luchtvochtigheid. Dit veroorzaakt 
onnodig piepen en storingen na installatie van de 
melder. Als de melder langdurig onder deze gestelde 
condities blijft of door frequente en langdurig afgaan 
door bijv. cigarettenrook, stoom, spuitbussen en 
condensatie vervalt de garantie.

AFVAL
Het symbool met de doorgekruisde container wil zeggen dat het product aan het 
einde van zijn levenscyslus moet worden aangeboden voor gescheiden 
afvalinzameling (Europese Richtlijn). Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor 
de batterijen en alle andere accessoires die van dit symbool zijn voorzien. Gooi dit 
product, de batterijen, noch de accessoires niet bij het gewone huisvuil. Uw 
gemeente kan u inlichten waar u inzamelingspunten kunt vinden(NL). 
Afgedankte apparaten kunnen ook worden aangeboden aan de reinigingsdienst 
van uw gemeente. De wijze waarop kan per gemeente verschillen.

BEPERKINGEN VAN ROOKMELDER
De rookmelder is uitermate geschikt voor gebouwen met een woonfunctie én 
voor verplaatsbare ruimtes. In gebouwen met meerdere woningen moet in elke 
woning afzonderlijke rookalarmen worden aangebracht. Rookalarmen kunnen 
het alarm alleen activeren als zij ook registreren. Rookalarmen reageren op 
verbrandingsdeeltjes in de lucht, dus niet op hitte, vlammen of gas. Dit rookalarm 
is zodanig ontworpen dat het bij een zich verspreidend vuur een duidelijk 
hoorbaar alarmsignaal geeft. Veel branden ontwikkelen zich echter heel snel, 
leiden tot explosies of worden aangestoken. Branden kunnen ook ontstaan door 
nalatigheid of zorgeloosheid. Het is mogelijk dat de rook het rookalarm NIET 
SNEL GENOEG bereikt om de bewoners de kans te geven de woning op tijd te 
verlaten. Rookalarmen bieden geen onbeperkte bescherming. Er bestaat altijd de 
mogelijkheid dat een rookalarm uitvalt. Daarom moeten de rookalarmen 
wekelijks gecontroleerd en 10 jaar na productiedatum vervangen worden. Als het 
alarmsignaal klinkt terwijl de rookmelder niet wordt getest, meldt de rookmelder 
de aanwezigheid van rook!
HET KLINKEN VAN HET ALARMSIGNAAL VEREIST ALTIJD ONMIDDELIJKE 
AANDACHT EN REACTIE!!

CONTACT BIJ VRAGEN OF KLACHTEN
In geval van vragen of klachten betre�ende dit product kunt u contact met ons opnemen:

SENSOTECT FIREBLITZ BV.   www.sensotec.nl
Vlijtstraat 2    info@sensotec.nl
5405 AP UDEN
Tel: +31(0)413 27 11 66
Fax:+31(0)413 27 00 02
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