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In deze handleiding wordt beschreven hoe de
KNX-module in de rookmelders Dual/VdS en
Q-Label wordt gemonteerd. De handleiding is
bedoeld voor elektrotechnische installateurs
die een KNX-cursus of vergelijkbare bijscholing
hebben voltooid. Informatie over het opleidingenaanbod van Gira vindt u onder www.gira.de.

KNX-module voor
rookmelder
Dual/VdS en Q-Label
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KNX-module plaatsen

Module verwijderen

Technische gegevens

1. Steek de connectorpinnen van de KNXmodule in de module-interface van de
rookmelder tot de KNX-module vast klikt.

1. Maak de rookmelder los van de montageplaat resp. de 230 V-voet. Draai daarvoor de
rookmelder tegen de klok in.
2. Haal eventuele bekabeling los.
3. Verwijder de 9 V blokbatterij uit het
batterijvak en haal de batterijaansluiting los.
4. Trek de oude module uit de rookmelder.

Voeding
van de KNX-module:

via KNX-kabel

Temperatuurbereik:

-5 °C tot +50 °C

Beschermingsklasse:

IP 20

Lees dit document zorgvuldig door en bewaar
het voor later gebruik.
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Aanwijzing

Productbeschrijving

De module is met de clip in de rookmelder
vastgeklikt.

De KNX-module voor rookmelders Dual/VdS en
Q-Label is bedoeld om rookmelders Dual/VdS en
Q-Label te koppelen aan een KNX-systeem.

Beweeg de rookmelder iets opzij tot de
bevestiging los komt.
Functietest uitvoeren

Apparaatbeschrijving

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49(0)2195 - 602 - 0
Fax +49(0)2195 - 602 - 191

1: Functietoets
2: Verlichte ring
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Achterzijde van de rookmelder:

1

2

10860398 28/13

www.gira.de
info@gira.de

Voorzijde van de rookmelder:

Algemeen

NL Montage- en bedieningshandleiding

Pas op, hard geluid!
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Tijdens de functietest klinkt een luid
waarschuwingssignaal.
Houd een minimale afstand tot de rookmelder
aan van 50 cm.
2. Sluit de 9 V blokbatterij aan op de batterijaansluiting en plaats de batterij in het
batterijvak.
3. Verbind de KNX-module met de KNX-leiding.
4. Bevestig de rookmelder op de montageplaat
resp. de 230 V-voet. Draai daarvoor de
rookmelder met de klok mee.
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Aansluitklemmen KNX
Programmeer-LED
Programmeertoets
Clip
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1: Batterijvak
2: Module-interface
3: Batterijaansluiting

Aanwijzing

Zonder batterij kan de rookmelder niet op de
montageplaat of de voet worden vastgezet.
5. Voer een functietest uit.

1. Houd op de rookmelder de functietoets
ingedrukt tot een alarm wordt gemeld.
• Klinkt na ca. 4 sec. een signaaltoon en
knippert de verlichte ring, dan werkt de
rookmelder correct.
• Hoort u, ondanks correcte aansluiting van
een goede batterij, geen signaal, dan is de
rookmelder defect en moet deze worden
vervangen.
2. Beëindig de functietest door herhaaldelijk op
de functietoets te drukken.

Garantie
De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd
via de vakhandel.
Een gebrekkig apparaat kunt u met een
omschrijving van de fout aan de betreffende
verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/
installatiebedrijf) overhandigen of portvrij
opsturen.
Deze stuurt het apparaat door naar het Gira
Service Center.

