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Inbedrijfname JUNG stand-alone rookmelders ref. RWM200xx 

1. Onderdelen van het toestel 
1 – splitpin  

2 – rode activatieknop 

3 – magnetische bevestigingsplaat 

4 – rooster waarlangs de rook de 

detector binnentreedt (nooit afdekken) 

5 – test-/stopknop (= deksel van de 

rookmelder) 

2. Keuze van de montageplaats 

2.1. Ruimtes waarin de plaatsing van een rookmelder aanbevolen wordt 

• Slaapkamers in het algemeen (kinderkamer, logeerkamer, …) 

• Gangen die dienst doen als ontsnappingsroute 

• Traphallen van appartementsgebouwen 

 

2.2. Ruimtes waarin optioneel een rookmelder geplaatst kan worden 

• Alle leef- en hobbyruimtes 

• Verwarmingslokaal en werkruimtes 

• Bureau 

• Kelder 

• Zolder 
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2.3. Ruimtes waarin onder voorbehoud een rookmelder geplaatst kan 

worden 

Keuken: enkel wanneer vals alarm door bv. waterdamp uitgesloten kan 

worden 

2.4. Ruimtes waarin het plaatsen van een rookmelder wordt afgeraden 

Badkamer: vanwege de aanwezigheid van waterdamp, behalve indien er een 

verdeelbord of andere elektrische apparatuur zoals een wasmachine 

aanwezig zou zijn. 

3. Aantal te plaatsen rookmelders 

3.1. Plaats minstens één rookmelder wanneer aan één of meer van 

onderstaande voorwaarden is voldaan 

• Ruimte kleiner dan 60m² met een plafondhoogte van minder dan 

6m 

• Ruimte met een plafond met balken (balkhoogte kleiner dan 20cm) 

en een plafondoppervlakte tussen de balken kleiner dan 36m² 
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3.2. Plaats extra rookmelders wanneer aan één of meer van onderstaande 

voorwaarden is voldaan 

• Ruimte groter dan 60m² 

• Plafondhoogte van meer dan 6m 

• Ruimte met hoge scheidingswanden 

• Ruimte met meubelen, bv. hoge kasten, die de ruimte in 

compartimenten verdelen 

• Ruimte van meer dan 16m² met een platform of galerij van 

minstens 2m lang en breed 

• Ruimte met een plafond met balken (balkhoogte groter dan 20cm) 

en een plafondoppervlakte tussen de balken groter dan 36m² 

• Ruimtes met (houten) balken: het aantal te plaatsen rookmelders 

en de locatie ervan hangt af van de hoogte van de balken en de 

oppervlakte gevormd door de balken 

4. Richtlijnen voor de plaatsing van de rookmelder  

4.1. Algemene richtlijnen 

Hou bij de plaatsing van de rookmelder rekening met onderstaande 

richtlijnen: 

 

• Plaats de rookmelder centraal in de ruimte op het plafond. 

• Bewaar (indien mogelijk) een minimale afstand van 6m tot een 

mogelijke bron van brand. 

• Bewaar (indien mogelijk) een minimale afstand van 0,5m tot 

muren, meubilair en verlichtingstoestellen. 

4.2. Ruimtes onderhevig aan tocht en luchtcirculatie 

Om de rook de mogelijkheid te geven de rookmelder te bereiken, mag er 

geen hevige tocht of luchtcirculatie zijn (bv. door airco, ventilator, 

ventilatierooster) in de nabijheid van de rookmelder.  

In ruimtes met geforceerde ventilatie via geperforeerde plafonds moet het 

geperforeerde plafond afgedekt worden binnen een straal van 0,5m rondom 

de rookmelder. 
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4.3. Ruimtes met een vlak of licht hellend plafond (hellingshoek kleiner dan 

20°) 

 

• Plaats bij een licht hellend plafond de rookmelder altijd op het 

hoogste punt van het plafond. 

• Plaats de rookmelder steeds horizontaal op het plafond. 

4.3.1. Smalle ruimtes en gangen (1 tot 3m breed) 

Hou voor smalle ruimtes en gangen van 1 tot 3m breed rekening met 

volgende richtlijnen: 

• Plaats de eerste rookmelder op minder dan 7,5m van het begin van 

de gang. 

• Zorg ervoor dat de onderlinge afstand tussen twee rookmelders 

kleiner is dan 15m. 

4.3.2. Smalle ruimtes en gangen (minder dan 1m breed) 

Hou voor smalle ruimtes en gangen die minder dan 1m breed zijn rekening 

met volgende richtlijnen: 

• Plaats de rookmelder centraal in de ruimte op het plafond. 
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• Plaats bij een licht hellend plafond de rookmelder altijd op het 

hoogste punt van het plafond 

• Plaats de rookmelder steeds horizontaal op het plafond. 

4.4. Ruimtes met een plafond met een hellingsgraad van meer dan 20° 

In ruimtes met een plafond met een 

hellingsgraad van meer dan 20° kan 

opstijgende warme lucht zich 

verzamelen in de nok van de ruimte 

en ervoor zorgen dat de rook de 

rookmelder moeilijk kan bereiken. 

Daarom wordt aanbevolen om de 

rookmelder minimaal 0,5m en 

maximaal 1m onder de nok te 

plaatsen. 

 

 

 

4.5. Ruimtes met een gedeeltelijk vlak en een gedeeltelijk hellend plafond 

4.5.1. Ruimtes met een gedeeltelijk vlak plafond van minstens 1m 

lang en breed en een gedeeltelijk hellend plafond 

Zie richtlijnen voor ruimtes met een vlak of licht hellend plafond 

(hellingshoek kleiner dan 20°) 
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4.5.2. Ruimtes met een gedeeltelijk vlak plafond van minder dan 1m 

lang en breed en een gedeeltelijk hellend plafond 

Zie richtlijnen voor ruimtes met een plafond met een hellingsgraad van 

meer dan 20° 
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4.6. Ruimtes met een platform of galerij 

Plaats in ruimtes met een oppervlakte groter dan 16m² en een platform of 

galerij van minstens 2m lang en breed extra rookmelders onder het platform 

of de galerij. 
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5. Plaatsing en indienstname van de rookmelder 

5.1. Mogelijkheid 1: onderhoudsvriendelijke montage en gemakkelijk te 

verwijderen (volgens EN 14604:2005/AC:2008) 

De rookmelder wordt door middel van  een 

magnetisch plaatje aan het plafond bevestigd en 

kan daardoor ook gemakkelijk verwijderd 

worden. 

Het magnetisch plaatje is voorzien van een 

zelfklevende strook waarmee het op het plafond 

gekleefd kan worden. 
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(1) Verwijder het magnetisch plaatje (C) van de onderkant van de 

rookmelder door het te kantelen. 

                

(2) Verwijder de beschermende film van de zelfklevende strook op het 

magnetisch plaatje. 

(3) Druk het magnetisch plaatje gedurende 10 seconden stevig tegen 

het plafond. 

(4) Haal de zwarte splitpin (A) van rond de rode activatieknop (B) van 

de rookmelder. 

 

(5) 
Druk de rode activatieknop (B) van de rookmelder in en wacht tot 

je een korte beeptoon hoort. 

(6) Bevestig de rookmelder aan het magnetisch plaatje. 

Als alternatief kan het magnetisch plaatje ook door middel van de 

bijgeleverde plug en schroef aan het plafond bevestigd worden. 

5.2. Mogelijkheid 2: onderhoudsonvriendelijke montage maar beveiligd 

tegen diefstal (volgens EN 14604:2005/AC:2008 en vfdb 14/01 (Q)) 

Om te vermijden dat de rookmelder verwijderd kan worden, kan men 

gebruik maken van de extra meegeleverde dubbelzijdige zelfklevende strip. 

Deze moet eerst op het metalen plaatje aan de onderkant van de 
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rookmelder gekleefd worden. Vervolgens bevestigt men de rookmelder aan 

het magnetisch plaatje aan het plafond.   

(1) Verwijder het magnetisch plaatje (C) van de onderkant van de 

rookmelder door het te kantelen. 

(2) Verwijder de beschermende film van de zelfklevende strook op het 

magnetisch plaatje. 

(3) Druk het magnetisch plaatje gedurende 10 seconden stevig tegen 

het plafond. 

(4) Neem de extra meegeleverde dubbelzijdige zelfklevende strip en 

verwijder de beschermende film aan één kant. 

(5) Kleef de dubbelzijdige zelfklevende strip op het magnetisch plaatje. 

(6) Verwijder de beschermende film aan de andere zijde van de 

dubbelzijdige zelfklevende strip. 

(7) Haal de zwarte splitpin (A) van rond de rode activatieknop (B) van 

de rookmelder. 

(8) 
Druk de rode activatieknop (B) van de rookmelder in en wacht tot 

je een korte beeptoon hoort. 

(9) Bevestig de rookmelder op het magnetisch plaatje. 

Als alternatief kan het magnetisch plaatje ook door middel van de 

bijgeleverde plug en schroef aan het plafond bevestigd worden. 

 

6. Fout- en alarmmeldingen 
De rookmelder controleert elke minuut automatisch of het toestel nog 

operationeel is.  
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Wanneer de rookmelder een abnormaliteit detecteert, wordt een fout- of 

alarmmelding gegenereerd. 

6.1. Foutmeldingen 

Batterijfout: 

Een batterijfout wordt gemeld wanneer de rookmelder zijn energiereserve 

begint op te gebruiken. 

Een batterijfout is daaraan te herkennen dat de rookmelder elke 90 

seconden 1 beeptoon laat horen. 

Door op de test-/stopknop (5) te drukken wordt de melding van de 

batterijfout voor 24u uitgeschakeld. 

Wanneer de melding van de batterijfout zich blijft voordoen, moet de 

rookmelder vervangen worden. 

Melding van vervuiling van het rooster: 

Wanneer het rooster van de rookmelder zodanig vervuild is dat de 

rookmelder niet meer naar behoren kan functioneren, dan wordt er een 

foutmelding gegeven. 

Er is sprake van vervuiling van het rooster wanneer de rookmelder elke 90 

seconden 2 korte beeptonen laat horen. 

Door op de test-/stopknop (5) te drukken wordt de melding van vervuiling 

van het rooster voor 24u uitgeschakeld. 

Maak het rooster schoon met een licht vochtige doek of een stofzuiger. 

Wanneer de melding van vervuiling van het rooster zich blijft voordoen, 

moet de rookmelder vervangen worden. 

Alarm niet veroorzaakt door brand: 
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Een alarm dat niet veroorzaakt is door brand kan zich voordoen in volgende 

gevallen: 

• stofontwikkeling in leefruimtes veroorzaakt door textiel (bv. 

tapijten, kleding, dekens en kussens) 

• pollen 

• fijn stof veroorzaakt door bouwwerken, slijpen of malen 

• insecten of micro-organismen die via het rooster in de detector zijn 

geraakt 

• hevige dampen veroorzaakt door koken, frituren, luchtverfrisser of 

insectenspray 

• extreme temperatuurschommelingen 

• sterke elektromagnetische straling in de onmiddellijke nabijheid 

van de rookmelder 

Sigarettenrook kan het alarm van de rookmelder activeren wanneer deze 

rook in een hoge concentratie aanwezig is of wanneer er vlak onder de 

rookmelder gerookt wordt. 

Door op de test-/stopknop (5) te drukken wordt het alarm uitgeschakeld. 

Wanneer het alarm werd veroorzaakt door hevige dampen of stof, laat de 

ruimte dan voldoende verluchten. 

7. Onderhoud van de rookmelder 
Het is aan te raden om de rookmelder op regelmatige basis schoon te 

maken en te testen om een optimale werking te garanderen. 
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Visuele inspectie: 

Voer minstens 1 maal per maand een visuele inspectie van de rookmelder 

uit: 

• Controleer of het rooster nog vrij is en verwijder vuil en stof met 

een stofzuiger of een licht vochtige doek. 

• Controleer of de rookmelder niet beschadigd is en nog goed op het 

magnetisch plaatje bevestigd zit. 

Functietest: 

Voer minstens elke 3 maand een functietest uit van de rookmelder. 

Houd hiervoor de test-/stopknop 2 à 3 seconden ingedrukt tot er een korte 

beep weerklinkt. 

Wanneer er geen korte beep weerklinkt, dan is de rookmelder defect en 

moet deze vervangen worden. 

We raden ook aan om 2 maal per jaar een rooktest uit te voeren door 

middel van een ‘rookmelder-testspray’. 

8. Technische specificaties 
Normering: EN 14604:2005/AC:2008 

Bewakingsoppervlakte: oppervlakte tot max. 60m² - hoogte tot 6m 

(afhankelijk van de constructie) 

Batterij: 3.0V Lithium 2/3A – vast gemonteerd en niet vervangbaar 

Levensduur batterij: 12 jaar 

Akoestisch alarm: > 85 dB 

Opslagtemperatuur: 5 tot 35°C - < 70% RH 

Beschermingsgraad: IP40 

Materiaal: ABS 

Afmetingen (H x diameter): 4 x 10 cm 

Gewicht: ca. 140 g netto zonder bevestigingsmateriaal 

Uitleesbare data-opslag met exportfunctie: beschikbaar 

Montage: acrylaatschuimstrip voor schroef- of kleefbevestiging 
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9. Contact 
 

Stagobel Electro 

Karrewegstraat 50 

B-9800 Deinze 

T +32 9 381 85 00 

E info@stagobel.be of JUNG@stagobel.be 

W www.stagobel.be 
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