
1. PRODUCTOVERZICHT  
De FHB150, FHB155 en FHB160 optische rookmelders zijn gekeurd conform de
EN14604:2005, de meest recente en strenge Europeese rookmelder standaard.
De melder reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en zijn 
daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smeulende brandhaarden in
gangen, slaapkamers en woonruimtes, terwijl ongewenst alarm wordt voorkomen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
•
 
De FHB150 heeft 2 vervangbare 1 jaar AAA- en de FHB155 heeft 2 vervangbare 5-jaar 
batterijen. De FHB 160 heeft een 10 jaar ingebouwde lithium batterij.

•  Goedgekeurd EN14604:2005.
•  Unieke detectiekamer.
•  Maatwerk software voor snelle detectie ter voorkoming van valse meldingen.
•  Rode LED indicatie knippert iedere minuut bij een juiste werking van de melder. 

•  
Lage batterij waarschuwing. Melder geeft een pieptoon per minuut.•

 
Extra grote testknop voor eenvoudig testen van de batterij, gevoeligheid, electronica 
en sirene.

•  Luid 85dB alarmsignaal. Herstelt zich automatisch wanneer de gevaarlijke situatie is
opgeheven.

•  Vals Alarm Controle. Met een druk op de testknop wordt het geluidssignaal tijdelijk
(gedurende 10 minuten) onderdrukt. Indien er een ongewenste melding plaats vindt. 
De melder geeft dit aan d.m.v. een knipperend rood lampje iedere 8 seconden.
Als de situatie veilig genoeg is zal de melder zichzelf resetten.  

2. LOCATIE VAN DE MELDERS  

 
  

                                         

 
 

 

                                         

 
  

 

 

                                                                 

  
   

 

                                                                                

 
 
 

 

 
 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   
          gemonteerd 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.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. WAAR NIET TE PLAATSEN

 
  

NB. Onderstaand advies geldt ook voor verplaatsbare ruimtes.

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.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. INSTALLATIE PROCEDURE
 - Verwijder de onderplaat en plaats de twee mee
   geleverde batterijen in de juiste positie (zie afb) in
   de batterij compartiment. (nvt voor FHB160)

- Bevestig de onderplaat met behulp van mee 
   geleverde schroeven en pluggen aan het plafond.

-  Plaats het alarm op de grondplaat en draai hem
   met de klok mee om hem te vergrendelen, bij 
   FHB160 wordt dan meteen de batterij ingeschakeld.

Test de melder conform paragraaf 6.
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Voor minimale vereiste beveiliging plaats minstens 1 rookmelder op elke verdieping.
Op verdiepingen met meerdere ruimtes dient de melder in de verkeersruimtes/gangen/
hallen geplaatst te worden.  Vergeet bij uw verdiepingen de kelder en zolder niet!
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.

Aanbevolen locaties  in gelijkvloerse woningen(�g 1.)
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plafond min. 600mm
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Aanbevolen locaties voor rookmelders in eengezinswoningen met meerdere verdiepingen(�g 3.)

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

�guur 4.

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

Min. 500mm afstand 
vanuit luchtbronnen, 
ventilatie, muren en 
hoeken.Min. 300mm afstand 

vanuit de muur

Gedetailleerde plaatsing rookmelders per ruimte (�g 4.)
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8. GARANTIE  

Sensotec Fireblitz BV  
Duifhuizerweg 11, 5406 TB Uden. 

Telefoon: 0413 27 11 66

 Email: info@sensotec.nl

 

5. GEBRUIKERSINFORMATIE  

 

    
  
   
   
   

 

Onderdruk het alarm niet totdat je zeker bent van de oorzaak van het 
alarm en alle bewoners veilig buiten het gebouw zijn. De rode led op 
de melder licht elke seconde rood op.

In het geval van een alarm; zorg ervoor dat iedereen het gebouw zsm verlaat.

 
 

6. ONDERHOUD

 

 
 
 

 

7. BATTERIJ VERVANGEN

 
 

 
  

 
 

 

 
 1008-CPR-MC 69262313

Models FHB-150, FHB-155 and FHB-160
(Rookmelder voor toepassing in woningen)

DOP Ref. FHB-150/155/160

Manufacturer: SUZHOU PRIMETECH ELECTRONICS CO.,LTD.
55 Chunqiu Rd, Panyang Industrial park, Suzhou City, China.

EN 14604: 2005+AC:2008
Notified Body: 1008 (TUV)

FHB150/FHB155/FHB160

Handleiding

BATTERIJ GEVOEDE 

Midi Rookmelder

Compact Design
met

TSE-Technologie

1008-CPR-MC 
69262313

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

De verplichting van Sensotec  onder deze garantie is beperkt tot 
reparatiewerkzaamheden aan of het vervangen van elk onderdeel van de 
rookmelder dat materiaal of fabrieksfouten vertoont tijdens normaal gebruik 
en onderhoud voor een periode van zes jaar vanaf de productiedatum
Sensotec is niet verplicht om rookmelders te repareren of te vervangen die 
gerepareerd moeten worden als gevolg van schade, onredelijk gebruik, 
modificaties of aanpassingen die na de aankoopdatum plaatsvinde
Aanspraak maken op garantie
Retourneer het product dan aan Sensotec Fireblitz BV.

 TEST HET ALARM WEKELIJKS: 
1. Test de sensor door het testknopje in te drukken en weer los te laten. 
     Het alarm moet dan afgaan. 
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. Houd  tijdens het 
    testen een armlengte afstand van de melders. Het geluidssignaal 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!

Stofzuig de melder elke 2 maanden, niet met de stofzuigermond, maar 
gebruik het opzetstuk met de zachte borstel. Daarnaast afnemen met een 
vochtige doek.

Op de melder wordt 6 jaar garantie gegeven.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.

•••  •••  ••• •••

•      •      •      •
•      •      •      •
••    ••    ••    ••

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

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.

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. 
sigarettenrook, stoom, spuitbussen en condensatie vervalt de garantie.

Zorg ervoor dat alle bewoners kennis hebben genomen van de diverse 
alarmsignalen. 

- Gebruik altijd goede kwaliteit batterijen.
- Verwijder het alarm van het plafond alvorens de twee AAA-batterijen
   in de juiste richting te plaatsen zoals vermeld op de afbeelding in de
   melder.
- Plaats vervolgens de melder terug in de plafondhouder.

NB. De FHB160 heeft een 10 jaar ingebouwde lithiumbatterij welke 
niet vervangbaar is!

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 volgend:
1. Controleer op uitwendige beschadigingen aan de melder. 
2. Probeer de melder te reinigen (zie onderhoud melder).
3. Controleer of de testknop vastzit. 


