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Installatie deurcontacten
1. Plaats het deurcontact alleen op de buitendeuren (voordeur, achterdeur, schuifpui, etc.). Plaats
het deurcontact aan de kant van de klink op de deur.
2. Maak de geschikte oppervlaktes van de deur schoon (tip: gebruik glasreiniger) en laat het volledig
drogen.
3. Installeer het deurcontact op de deur. Plaats bij voorkeur de sensor (grootste deel) op het
kozijn. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om de sensor op de deur te bevestigen en het
magneetje (kleinste deel) op het kozijn. Zorg er voor dat de stippen van beide sensoren dicht
tegenover elkaar komen te zitten (zie Figuur 1).

Magneet

Sensor

Deze stippen moeten tegen over
elkaar zitten bij een gesloten deur
met 1 tot 5 mm tussen ruimte

Figuur 1 Mogelijke plaatsing deurcontact

Let op:
•
•

Plaats beide delen zodanig dat ze elkaar bijna raken als de deur dicht is. Gebruik indien nodig
houten opvul blokjes met dubbelzijdige tape.
De sensor en de magneet moeten bij het openen van de deur vrij kunnen bewegen.

Figuur 2 - mogelijke plaatsing van de magneet op het kozijn (post) en de sensor op de deur.
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Voorbeelden geïnstalleerde deurcontacten

Figuur 3 - Sensor op de deur, magneet op het kozijn.

Figuur 4 - Sensor op de deur, magneet op het kozijn met plakzijde naar links.

Figuur 5 - Dubbele deuren, Sensor op linkse deur, magneet op rechtse deur
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Installatie bewegingsmelders
Installatie:
1. Installeer bewegingsmelder in de woonkamer of in een andere ruimte welke u wilt bewaken. Kies
een muur of kast tegenover de kant van de ruimte die u wilt bewaken. Zie Figuur 6.
Let op! hoe meer de sensor kan ‘zien’ van de kamer, hoe beter.
2. Maak de geschikte oppervlaktes van de deur schoon (tip: gebruik glasreiniger) en laat het volledig
drogen.
3. Installeer de bewegingsmelder met het oogje naar boven en het lampje naar beneden (zie figuur
6). De bewegingsmelder kan vanaf een hoogte van ongeveer 1 meter geïnstalleerd worden. De
ideale hoogte is 1,4 meter. U kunt de bewegingsmelders ook op een kast plaatsen.
4. Indien het oppervlak vlak en schoon is bevestigt u de sensor met het dubbelzijdig tape op de
muur of kast.
5. Indien er behang is of de muur is oneffen, boor dat een gat in de muur en gebruik een muurplug
om de meegeleverde schroef in de muur te draaien. Plaats de sensor door het oogje aan de
achterkant van de behuizing over de schroef te schuiven.
Tips
Hang uw bewegingsmelder niet in de buurt van een ventilator(opening), boven een verwarming/kachel of
rechtstreeks in de zon. Er kan dan een vals alarm worden gemaakt.

PIR Sensor

Figuur 6 - De sensor in de juiste positie
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Voorbeelden geïnstalleerde bewegingsmelders

Figuur 7 - bewegingsmelder geplaatst op een kast

Figuur 8 - bewegingsmelder geplaatst op een kast
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Installatie rookmelders
Waar moeten rookmelders hangen?
Hang rookmelders in de ruimtes waar de bewoner doorheen moet om het huis te ontvluchten: de
overloop, de hal en de gang van elke verdieping. Plaats rookmelders zoveel mogelijk in het midden van de
ruimte, aan het plafond, op 50 cm van alle muren. Op de muur mag ook, maar heeft niet de voorkeur.
Indien u de rookmelder aan de muur bevestigt, zorg er dan voor dat de afstand tot aan het plafond ± 15
cm is.
Voor de rookmelders geldt dat één rookmelder ongeveer cirkel van 15 meter doorsnede bewaakt. Plaats
de rookmelder in het midden van de ruimte. Dit betekent dat er aan alle kanten van de ruimte maximaal
7,5 meter is beschermd.
Schuin dak? Hang de rookmelder dan minstens 30 cm lager dan de nok. Wanneer de bewoner nachts de
deur van de woonkamer naar de gang dicht doet, adviseren wij om in ieder geval ook een rookmelder in
de woonkamer op te hangen.
Tips
Hang uw rookmelder niet in de buurt van een ventilator(opening) of boven een kachel. Bij een ventilator
loopt u het risico dat het alarm te laat afgaat en boven een kachel het risico dat het alarm te snel afgaat.
Een rookmelder meet rook of stofdeeltjes in de lucht. Maak uw rookmelder één maal per maand vrij van
stof voor een goede werking. Dit kan door de rookmelder te stofzuigen met het borstelmondje van de
stofzuiger. Een rookmelder kan vals alarm veroorzaken indien de lucht in de ruimte waar de rookmelder
hangt erg vochtig of stoffig is.

Installatie:
1. Maak de geschikte oppervlaktes van het plafond schoon (tip: gebruik glasreiniger) en laat het
volledig drogen. Indien de verf los zit of het plafond is oneffen, boor dan twee gaten in de plafond
en gebruik de meegeleverde pluggen om de schroeven in het plafond te draaien.
1. Plaats de rookmelder in het midden van de ruimte op het plafond. Zorg dat er in de buurt van de
rookmelder geen grote obstakels zijn.

Rookmelder

Figuur 9 - De rooksensor in de juiste positie
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Installatie Personenalarm (Paniekknop)
De paniekknop vereist geen speciale installatie procedure.

Tips
•
•
•

Het personenalarm is niet waterdicht. Pas daarom op met water of het gebruik in erg vochtige
ruimtes.
Het personenalarm is alleen bedoeld voor gebruik binnenhuis. U kunt het personenalarm ook
rondom uw huis gebruiken met een straal van maximaal 30 meter van de centrale.
Test voor het gebruik eerst goed het bereik door in uw woning zo ver mogelijk van de centrale af
te gaan staan en op de knop te drukken. Kijk in de gebeurtenissen van het menu “overzicht” op
de app.altijdthuis.nl om te zien of de centrale een gebeurtenis heeft ontvangen van de
paniekknop.
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Breid uw systeem uit
Breid uw systeem uit met meedere sensoren.
Kijk op https://store.altijdthuis.nl/ voor alle opties.

Ondersteuning:
Komt u er niet uit? Geen nood, we helpen u.
Ga naar https://www.altijdthuis.nl/support
Mail ons op support@altijdthuis.nl
Bel ons op: 040-7800641Normen
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Dit product is voorzien van het afvalscheidingssymbool voor elektrische en elektronische apparatuur
(WEEE-logo). Dit betekent dat dit product moet worden verwijderd volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG. Zo kan het worden gerecycled of worden gedemonteerd om de schadelijke gevolgen voor
het milieu zoveel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Elektronische producten die niet gescheiden worden zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid
omdat ze gevaarlijke stoffen bevatten.
Wij kunnen de apparatuur ook voor u recyclen. Daarvoor kunt u uw apparatuur versturen naar:
Akkedeer B.V.
Daalakkersweg 2-70
5641JA Eindhoven

CE
Dit product voldoet aan de belangrijkste eisen en andere toepasselijke bepalingen van de Richtlijn:
RoHS Directive
EMC Directive
Low Voltage Directive
RED Directive

(2011/65/EU)
(2014/30/EU)
(2014/35/EU)
(2014/53/EU)

Dit product is compatible met de volgende normeringen en standaarden:
EN 300 328 V2.1.1
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 60950-1
EN 50581:2012
EN 14604:2005/AC:2008

RoHS
Dit product is ontworpen en vervaardigd volgens de richtlijn 2011/95/EG van het Europees Parlement en
de Raad ten aanzien van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur (RoHS-richtlijn - RoHS). Er wordt vanuit gegaan dat het product voldoet aan de maximum
concentratievoorschriften die zijn vastgesteld door het Europese technische aanpassingscomité (TAC)

pag. 10

AltijdThuis is een dienst van Akkedeer B.V.
www.akkedeer.com
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