
 
Koppelen rookmelder 

Ga nu met uw tablet / laptop of desktop naar https://webapp.leefsamen.nl/ en log in met uw account. 

 

1. Klik in het linker menu op ‘Sensor toevoegen’ en vervolgens op de groene knop ‘Naar nieuwe sensoren 
zoeken’. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen 
worden 

2.  Voeg nu de sensor toe door onderstaande actie op de sensor uit te voeren: 
 

 

De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje 
lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden 
sensor.  

3. Klik op ‘ok’. Het type sensor wordt automatisch  
getoond. Geef de locatie van de sensor op waar u  
de sensor plaatst (b.v. voordeur, woonkamer, etc.).  
Klik vervolgens op opslaan. 

4. Plaats de sensor direct op de plek die u benoemt  
hebt als u dit nog niet gedaan had 

 

 

Installatie rookmelder 

1. Maak de geschikte oppervlaktes van het plafond schoon (tip: gebruik glasreiniger) en laat het volledig 
drogen. Plak de rookmelder met de dubbelzijdige tape aan het plafon. Indien de verf los zit is of het 
plafond is oneffen, boor twee gaten in de plafond en gebruik de meegeleverde pluggen om de schroef 
in de muur te draaien.  
 
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 bevestigd, 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 betekend dit dat er aan alle kanten van de 
ruimte maximaal 7,5 meter is beschermt.  
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 een rook in de 
woonkamer op te hangen 

 


