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ALGEMENE INFORMATIE STADSWONEN ROTTERDAM
Adresgegevens
Bezoekadres:
Eendrachtsplein 19

Postadres:
Postbus 4057

3015 LA Rotterdam

3006 AB Rotterdam

Telefoonnummer:

010 -245 67 00

E-mailadres:

info@stadswonenrotterdam.nl

Website:

www.stadswonenrotterdam.nl

Stadswonen Rotterdam is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden is,
in geval van nood, de noodlijn van Stadswonen Rotterdam bereikbaar via het algemene telefoonnummer 010 –
245 67 00.
Algemene huurvoorwaarden
De algemene huurvoorwaarden maken deel uit van jouw huurovereenkomst. Hierin staan jouw rechten en
plichten vermeldt. Deze kun je terugvinden op www.stadswonenrotterdam.nl.
Servicemedewerker
In het gebouw is 3 uur per werkdag een servicemedewerker aanwezig bij wie je terecht kunt voor algemene
informatie en het melden van klachten. Daarnaast ziet de servicemedewerker toe op de veiligheid en netheid
van het gebouw en het parkeerterrein en de parkeergarage. Als service naar de huurders neemt de
servicemedewerker pakketten aan, welke tijdens het spreekuur zijn af te halen op vertoon van het
afgiftebewijs van de pakketbezorger.
Vanwege beperkte opslagruimte willen wij je vragen rekening te houden met de volgende voorwaarden:
– De pakketdienst geldt voor pakketten van maximaal 50x50x50 cm. Grotere pakketten worden geweigerd.
– Vanwege de gezondheid van onze servicemedewerker accepteren wij alleen pakketten van maximaal 10
kilogram.
– Afgeleverde pakketten dienen binnen 2 weken opgehaald te worden.
Ook kun je bij de servicemedewerker terecht voor het lenen van trappen en transportkarretjes. De
servicemedewerker is tijdens zijn werktijden te bereiken via 06 – 391 112 19 of in zijn kantoor in het atrium
op de begane grond (nr. 103). De werktijden van de servicemedewerker zijn:
Maandag, woensdag en vrijdag: 13.00 uur - 16.00 uur (spreekuur van 15.00 - 16.00 uur)
15.00 uur - 18.00 uur (spreekuur van 17.00 - 18.00 uur)
Dinsdag:
Donderdag:

16.00 uur - 19.00 uur (spreekuur van 18.00 - 19.00 uur)

Wijkagent
Elk gebiedsdeel in Rotterdam heeft een eigen wijkteam van de politie, waarvan de wijkagent onderdeel
uitmaakt. De wijkagent heeft kennis van het gebied en haar bewoners en is bereikbaar via het algemene
telefoonnummer van de politie op 0900 – 8844.
* De

meest actuele tijden staan vermeld op de deur van het kantoor van de servicemedewerker.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE PUNTEGALE
De Puntegale is een welbekend begrip in Rotterdam. De oorsprong van de naam Puntegale (of puntegale)
ligt niet vast, er is niet met zekerheid vast te stellen hoe deze plek aan deze naam is gekomen. De naam kan
afkomstig zijn van punt de galen, de scherpe hoek in de dijk waarlangs men naar de herberg kwam, maar
daarvan is niet gebleken in de beschikbare geschiedkundige naslagwerken. De naam heeft in ieder geval iets
te maken met Point de Galle, een haven op Ceijlon (nu: Sri Lanka) waar veel Nederlandse zeelui mee bekend
waren, aangezien de VOC daar een fort bouwde. Het kan een verbastering zijn van die naam. In die haven,
die gelegen was in het zuidoosten van Ceijlon, was een landpunt met de naam Punta Galla. Nederlanders
verbasterden die naam en noemden die landpunt Puntegale. Het was een kleine maar veilige haven met een
enge mond.
Zoals ook nu nog in havensteden het geval is, is de toenmalige herberg in Nederland waarschijnlijk naar
dat verre oord genoemd, met de bedoeling klandizie aan te trekken. Per slot van rekening was deze
eenzame herberg in Schoonderloo ook een ‘kleine maar veilige haven, met een enge mond’.
Op de plek van dit gebouw heeft vanaf de 18 e eeuw een pand gestaan, welke bij de overdracht (wegens
verkoop, aan de nieuwe eigenaar) in 1736 ‘punte gale’ wordt genoemd. Sinds het eind van de 18 e eeuw is
dit pand in gebruik geweest als herberg. De herberg droeg de naam ‘Puntegaale’. Ten gevolge van de
Franse overheersing gaat deze uitspanning failliet en in 1798 wordt het gerechtelijk verkocht. Of het nadien
nog als herberg in gebruik is geweest, is onbekend. In 1809 wordt het pand gekocht door een Rotterdamse
koopman, Cornelis van Stolk. Het pand wordt dan een tuinmans- en portierswoning van Schoonenberg/Schoonderloo, zoals de omgeving bekend stond.
Na nog enkele malen van eigenaar te zijn gewisseld, wordt de Puntegale een tehuis voor behoeftige
ongeneeslijk zieken en later een zendingshuis, waar zendelingen worden opgeleid. Deze bestemming
behoudt de Puntegale tot 1920. In 1927 koopt de gemeente Rotterdam het geheel en sloopt zij de daarop
aanwezige opstallen. Het is de bedoeling om hier een pand voor de belastingsdienst op te zetten. De straat
waaraan de Puntegale staat, wordt in 1933 officieel hiernaar genoemd: de Puntegaalstraat.
Het hoofdkantoor van de Belastingdienst stond aanvankelijk op de Boompjes. Vanwege de uitbreiding van
de haven raakte het kantoor steeds verder uit de buurt. Het ministerie van Financiën besloot begin jaren
‘30 om een Centraal Belasting- gebouw dichter bij de haven te laten realiseren. In dit pand zouden
verschillende diensten bijeen worden gebracht. De architect H. Hoekstra (1888 - 1960), werkzaam bij de
Rijksgebouwendienst, kreeg de opdracht het pand te ontwerpen. Hij ontwierp het gebouw in 1932. De bouw
ving aan in 1938. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de bouw stil te liggen.
Er waren toen al drie
verdiepingen voltooid, met een plafondhoogte van meer dan 5 meter. Over deze verdiepingen werd
een kap geplaatst, die tot op heden nog te zien is vanaf de derde verdieping (en tevens het plafond vormt
van het atrium).
Tijdens de oorlog nemen de Duitsers het pand in beslag en plaatsen afweergeschut op het dak van de derde
verdieping (dat toen de hoogste verdieping van het gebouw was). Op 11 november 1944 wordt het gebouw
door de Duitsers gebruikt als verzamelpunt bij de Razzia in Rotterdam. Daarbij worden duizenden
Rotterdamse jongens, die in Noord-Rotterdam waren opgepakt, in de Puntegale samengedreven. Vanaf
dit verzamelpunt worden de opgepakte mannen te voet via de Maastunnel naar Station Zuid gebracht en
afgevoerd in veewagons.
Na de oorlog is het pand tijdelijk gebruikt als kamp voor de geallieerden die wachtten op hun
terugkeer naar huis. Eind 1946 wordt de bouw hervat en worden nog drie verdiepingen, nu met een
lagere plafondhoogte, aan het gebouw toegevoegd.
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Over de laatste drie verdiepingen wordt opnieuw een kap geplaatst. Voorts wordt het gebouw aangepast
aan nieuwe technische eisen. Zo worden de Paternosterlift en een telefooncentrale in het pand
aangebracht. In 1948 wordt het voltooide kantoor opgeleverd. Gezien de bestemming van het gebouw
duurde het niet lang voordat de straat waaraan het gebouw stond in de volksmond bekend kwam te staan
als de ‘Pluk-me-kaal-straat’.
In de periode dat het pand als belastingkantoor fungeert, werken circa 800 mensen in het pand. Bij
binnenkomst staat er slechts een bureau in de hal. Daar zit de portier die de bezoekers naar de juiste
afdelingen verwijst. Op de onderste verdiepingen aan de voorzijde zitten de belangrijkste diensten en
medewerkers, met de mooist ingerichte kantoren. Op de bovenste verdiepingen wordt gewerkt in grote
open ruimten die de gehele lengte van de vleugel beslaan. Alle bureaus zijn in lange rijen opgesteld en
er mag niet gepraat worden. Elke afdeling heeft zijn eigen toezichthouder die zijn collega’s hierop moet
controleren. Het pand wordt jaarlijks drukbezocht omdat alle Rotterdammers hun belastingen persoonlijk
contant moeten afrekenen.
De nieuwe bestemming
Wanneer de Belastingdienst verhuist naar het nieuwe gebouw op de Kop van Zuid, koopt Stadswonen de
Puntegale in 1996 met het plan het gebouw om te zetten in huur- en werkruimte voor starters. Er moeten
201 woningen en ruim 18 werkruimten gerealiseerd worden. De Jong Bokstijn Architecten wordt ingehuurd
om het pand duurzaam te verbouwen. De verbouwing neemt ruim twee jaar in beslag.
Voor de nieuwe plannen worden de vleugels van binnen bijna geheel gesloopt, op enkel de kolommen na.
Tussen de kolommen, worden op verschillende afstanden woningen| ingebouwd. Er zijn ongeveer veertien
verschillende woningtypen in het pand aangebracht, variërend van 30 tot 150 m 2. Vanwege de hoogte van
de ruimten, worden de onderste drie verdiepingen voorzien van een tussenvloer, waardoor maisonettes
ontstaan. Op de bovenste verdiepingen bevinden zich de grootste twee- tot driekamerwoningen, die uit
twee volledige verdiepingen bestaan en de gehele diepte van de vleugel
beslaan.
In het gehele gebouw zijn moderne en milieuvriendelijke
maatregelen toegepast. Het gebouw wordt verwarmd
door stadsverwarming en alle woningen hebben een
infraroodsysteem dat bij aanwezigheid van mensen
automatisch de temperatuur regelt. Voor de toiletten
wordt gebruik gemaakt van regenwater (grijswatersysteem) en het dak is voorzien van zonnepanelen.
Daarnaast zijn alle ramen voorzien van modern
isolatieglas. Vanwege deze duurzame toepassingen is
de Puntegale in 1998 door de Ministeries van VROM en
EZ benoemd tot Voorbeeldproject Duurzaam en
Energiezuinig Bouwen. Sinds het pand in 1998 aan
Stadswonen is opgeleverd, is het continu bewoond. Ook
de bedrijfsruimten in het pand zijn voortdurend
verhuurd.
Bronnen
Wikipedia: Transformatie van kantoorgebouwen: thema’s, actoren,
instrumenten en projecten: Theo van der Voordt. Een verhaal over de
Puntegaal, G. Klück: SRA 3, april 1985. Nogmaals ‘de oorsprong’ van
de Puntegaalstraat, J.P. Geus: SRA 7, november 1985.
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HUURDERSVERENIGING PUNTEGALE
Vereniging Puntegale vertegenwoordigt de belangen van de huurders van het gebouw de Puntegale. Het
bestuur heeft hiervoor vier speerpunten geformuleerd:
Leefbaarheid en veiligheid
Het bestuur ziet erop toe dat veiligheid en leefbaarheid binnen de Puntegale prioriteit heeft.
Contacten met Stadswonen Rotterdam
Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de contacten met externe partijen,
waaronder Stadswonen Rotterdam. Het bestuur onderhoudt een goede relatie met Stadswonen Rotterdam
om het woongenot van de huurder te handhaven. Stadswonen Rotterdam erkent de vereniging Puntegale
als officiële gesprekspartner. Met de vereniging worden o.a. afspraken gemaakt over zaken als afrekening
en begroting van de servicekosten en de leefbaarheid in en om het gebouw.
Sociale activiteiten in de Puntegale
Het bestuur versterkt het onderlinge contact tussen de huurders door middel van verschillende
activiteiten.
Historie Puntegale
Het bestuur draagt zorg voor het zichtbaar maken van de rijke historie van het gebouw de Puntegale,
zoals tijdens Open Monumentendag jaarlijks kan worden gedaan.
Contact
Indien je meer informatie wilt over de vereniging Puntegale, kijk dan eens op de site
www.puntegaalstraat.nl of op Facebook: www.facebook.com/Puntegaalstraat. De huurdersvereniging is te
bereiken via bestuur@puntegaalstraat.nl .
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VOORZIENINGEN IN DE WONING
Sleutels
Bij de woning horen twee, identieke, gecertificeerde sleutels (in geval van
een tweeper- soonshuishouden betreft het drie sleutels). Elk van deze
sleutels geeft toegang tot zowel het pand, de woning/bedrijfsruimte, de
eventuele berging alsmede de brievenbus. Extra sleutels kunnen door de
huurder worden bijbesteld bij Stadswonen Rotterdam en kosten
€ 19,50 per sleutel. De huurder dient zich te kunnen legitimeren bij de uitgifte
van een sleutel en het sleutelgeld direct te betalen met pinpas of creditcard.
Als je je niet kunt of wilt legitimeren, verstrekken wij geen sleutel.

Internet
Elke woning is aangesloten op snel internet via Kennisglas. Op
www.kennisglas.nl vind je informatie over de aansluiting. De KennisGlas
helpdesk is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken
op: 0900 – KENNISGLAS (536 647 45 27, lokaal tarief).
Ook is de helpdesk per e-mail te bereiken via helpdesk@kennisglas.nl.
Hiernaast een afbeelding van de aansluiting in de woning. Links is de
aansluiting voor jouw intercomtoestel, rechts is de internetaansluiting.
Intercomsysteem/deurbel
Bij de hoofdingang hangt een toetsenpaneel met cijfers, waarop het huisnummer kan worden ingetoetst. Na
het intoetsen van het huisnummer gaat in de betreffende woning of bedrijfsruimte het intercomtoestel over.
Het intercomtoestel tref je aan bij oplevering van de woning. Om de centrale voordeur te openen druk je
eenmaal op de sleutelknop op het intercomtoestel. Hierna kun je de hoorn opleggen.

Kabeltelevisie
Elke woning is voorzien van aansluitingen voor kabeltelevisie. Dit is een collectieve aansluiting, waarvoor
Stadswonen Rotter- dam een contract heeft met Ziggo en deze dienst tegen een gunstig tarief kan
aanbieden. Het is echter niet mogelijk om het zenderpakket of het abonnement via Ziggo te wijzigen.
Indien jouw televisie een digitale ontvanger (DVB-C) heeft kun je de zenders ook digitaal bekijken. Hoe je
dit instelt, vind je in de bijlagen van deze brochure.
Telefoonaansluiting
Er is een telefoonaansluiting aanwezig in de woning. Je kunt via KPN een
abonnement voor vaste telefonie afnemen.
Rookmelder
Elke woning is voorzien van een rookmelder. De handleiding vind je terug in
de bijlagen van deze brochure.
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Balkonafscheiding
Indien jouw woning of bedrijfsruimte een balkon heeft en deze doorloopt naar het balkon van de buren, dan
is de erfafscheiding bepaald met een seperatiebalk. Als je jouw balkon wilt afschermen met een schutting
of scherm dan mag deze niet permanent vastgezet worden.
In geval van brand dient het doorloopbalkon als nooduitgang waardoor men moet kunnen vluchten naar
veiliger terrein. Ook komt de glazenwasser twee keer per jaar, waarbij alle bereikbare ramen gewassen
worden. Om deze ramen te bereiken moeten ze zonder hinder door kunnen lopen van en naar het balkon
van je buren. Dit wordt een aantal weken van tevoren aangekondigd, zodat je hier rekening mee kunt
houden.
Individuele bemetering
Alle woningen en bedrijfsruimten in de Puntegale zijn bemeterd met tussenmeters. Deze meters bevinden
zich in de afgesloten meterkast op de algemene gang naast jouw woning en meten het verbruik van
verwarming, (warm en koud) water en elektra (dag- en nachttarief). De meterkast is niet toegankelijk. Om je
verbruiken in te zien krijg je per e-mail een inlogcode voor een energiemonitor.
Wanden
De wanden van gipsplaat zijn holle wanden. Om zware zaken aan de muur te hangen moet er gebruik
worden gemaakt van hollewandpluggen.
Berging
Elke woning heeft een bijbehorende berging met identiek nummer aan de woning, in de kelder van de
Puntegale. Wij raden je aan om gestalde spullen op een verhoging, zoals een stellingkast, te plaatsen zodat
de schade beperkt blijft bij calamiteiten als lekkage. Kijk bij het afsluiten van een (nieuwe)
inboedelverzekering of je spullen verzekerd zijn in deze berging.
Motorloze afzuigkap en ventilatie
Luchtafvoer
Middels de diverse ventilatierozetten (zie afbeeldingen) en de afzuigkap vindt
de luchtafvoer plaats. Maak daarom deze afvoeren (inclusief de afzuigkap)
regelmatig schoon en houd ze vrij van obstakels.
Luchttoevoer
Goede

luchtafvoer

werkt

alleen

bij

onbelemmerde

luchttoevoer.

Buitengewoon belangrijk is het dan ook om de luchttoevoeropeningen in je
woning nooit dicht te maken. Deze luchttoevoeropeningen bestaan
bijvoorbeeld uit openingen (spleten) onder de deur van bijvoorbeeld toilet,
douche of badkamer.
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Ventilatiestanden
Onderstaande knoppen vind je aan de wasemkap. De werking wordt hieronder
uitgelegd.
– Knop 1: ventilatie (niet meer functioneel, hiervoor is de 3standenschakelaar in de plaats gekomen)
– Knop 2: lichtschakelaar
Ventilatie uitschakelen voor technisch onderhoud
(niet meer functioneel) Uitsluitend centrale
ventilator inschakelen (niet meer functioneel)
Licht + centrale ventilator ingeschakeld
– Knop 3: open-dichtklep
Horizontaal: afzuigkap dicht, verticaal:
afzuigkap open
3-standenschakelaar
Met de 3-standenschakelaar in de keuken kun je de ventilatie centraal
bedienen. Er zijn twee typen schakelaars zoals afgebeeld.
Stand 1: nachtstand/ruststand
Stand 2: dagstand
Stand 3: hoogstand: kook-/douchestand
timerfunctie

Stand A: nachtstand: ruststand
dagstand
hoogstand: kookdouchestand
timerfunctie
Met de timerfunctie kun je de ventilatie tijdelijk op hoogstand zetten. Elke keer wanneer je de timertoets
indrukt zal de ventilatie 10 minuten aan gaan, met een maximum van 30 minuten. In de afzuigkap mag een
lampje van maximaal 25 watt worden gemonteerd.
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Centrale verwarming
Elke woning heeft een centrale verwarming, die in te stellen is via een van
de twee hieronder beschreven systemen.
Cenvax systeem (standaard situatie)
Door

middel

van

de

aanwezigheidsdetectiesensor schakelt

de

CV

automatisch in dag- bedrijf zodra je in de woning aanwezig bent. Als de
sensor geen beweging detecteert schakelt de CV zich automatisch uit.
Tijdens

het

dagbedrijf

(rode

lampje

aan)

kun

je

de

gewenste

ruimtetemperatuur instellen. Zodra je de woning verlaat zal de CV
automatisch na 15 minuten naar nachtbedrijf schakelen.
Bijzondere situatie
Met de timertoets kun je – zonder de aanwezigheidsdetectie – de verwarming
instellen voor 4 uur. Wanneer de timer is ingeschakeld knippert het rode
lampje. Na verloop van deze tijd wordt het automatische programma
geactiveerd. Het rode lampje brandt dan weer continue. Wil je de timer
tussentijds uitschakelen, dan druk je de timertoets nogmaals in. Gebruik voor
het

instellen

van

de

temperatuur

niet

de

knoppen

op

de

verwarmingselementen.
Honeywell thermostaat in combinatie met radiatorknoppen
Woningen voorzien van een Honeywell thermostaat kunnen door aan de
draairing te draai- en de gewenste temperatuur per halve graad instellen. Bij dit
systeem hoort geen aanwezigheidsdetectiesensor. De handleiding zit in de
bijlagen van deze brochure.
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VOORZIENINGEN IN EN OM HET GEBOUW
Toegang/uitgang achterzijde gebouw
Aan de achterzijde van het woongebouw bevindt zich het parkeerdek. Deze is voor alle huurders van de
Puntegale te voet of per (brom)fiets toegankelijk via het hekwerk links van het parkeerhek aan de Willem
Buytewechstraat. Door jouw (huis)deursleutel aan de rechterzijde van het hek in het contact te steken en
om te draaien wordt de elektronische opener geactiveerd en kun je het terrein betreden. Het hekwerk sluit
zichzelf automatisch. Je hoeft dus niet tegen het hek te duwen. Om het parkeerterrein te verlaten dien je op
de groene knop te drukken aan de rechterzijde van het hekwerk.
Fietsenstallingen en fietsenactie
Naast je persoonlijke berging kun je jouw fiets ook stallen op het parkeerterrein in de rekken bij het
toegangshek of in de over dekte gemeenschappelijke fietsenstalling. De locatie van deze stalling vind je
terug op de plattegrond.
Jaarlijks organiseert Stadswonen Rotterdam een fietsenactie waarbij fietswrakken en weesfietsen op
beide plekken worden verwijderd. Deze actie wordt altijd ruimschoots van tevoren aangekondigd en
uitgelegd.
Dakterrassen
Er zijn twee gemeenschappelijke dakterrassen in het woongebouw waar gerecreëerd kan worden (zie
plattegrond op pagina 18). Er zijn regels opgesteld over het gebruik van het dakterras op de eerste etage
door de bewonersvereniging. Deze regels hangen bij de deur naar het dakterras toe.
Parkeerterrein/garage
Indien beschikbaar kun je via Stadswonen Rotterdam een parkeerplaats huren op het parkeerdek of in de
daaronder gelegen parkeergarage. In de garage heb je een vaste parkeerplaats. Op het parkeerdek kun je
jouw voertuig op elke willekeurige plaats neerzetten die beschikbaar is, met uitzondering van de
gemarkeerde parkeerplaats van Studentcar.
Er geldt een klembeleid op het parkeerterrein en de garage. Voertuigen zonder geldige vergunning riskeren
een wielklem, die tegen het betalen van een boete van € 159,-- wordt verwijderd.
Tijdklok elektronische deuropener centrale gebouwdeur
In de avond tot ’s morgens vroeg is de centrale toegangsdeur naar de postvakken toe niet vrij toegankelijk.
Bezoek kan zich dan melden via de intercominstallatie aan de buitenzijde van het woongebouw. Daarna
moet er binnen nogmaals aangebeld worden bij de volgende intercominstallatie zodat de woning of
bedrijfsruimte bereikt kan worden.
Schoonmaak
Het woongebouw wordt op dagelijkse basis schoongehouden door een schoonmaker. Het
schoonmaakprogramma hangt op de verschillende prikborden op de begane grond.
Liften
Er zijn 5 liften in de Puntegale. Er is een invalidelift welke is gesitueerd links van de hoofdingang aan de
straatzijde. Indien je bewoner bent kun je de lift bedienen door jouw (huis)deursleutel te gebruiken. De lift
komt uit in de centrale gang en geeft weer toegang tot een andere lift.
Aan weerszijden van de entree zijn er liften gesitueerd die de 5 e etage bereiken. In het atrium zijn ook aan
weerszijden kleine liften aanwezig die de 6e etage bereiken.
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Camerasysteem
In en om de Puntegale hangen camera’s. Deze camera’s zijn gericht op alle in- en uitgangen van het
woongebouw en op strategische plaatsen in de parkeergarage en op het parkeerterrein.
Het beheer van de opname van de beelden is in handen van Stadswonen Rotterdam. De beelden worden
voor vier weken opgeslagen en beelden worden alleen ter beschikking gesteld indien de politie hiervoor bij
ons een officieel verzoek indient met een verklaring van het Openbaar Ministerie. Wanneer je aangifte doet
bij de politie van een misdrijf dan kun je aangeven dat er mogelijk camerabeelden zijn en dat deze op te
vragen zijn bij Stadswonen Rotterdam.
Afval en grofvuil
Op het parkeerterrein van de Puntegale zijn ondergrondse containers waarin je jouw huisvuil, papier en
glas weggooien. De bewoners van het naastgelegen woongebouw Parkhaven aan de Kees van Dongenhof
9 t/m 404 maken hier ook gebruik van. De ondergrondse containers worden op regelmatige basis geleegd
door de gemeentereinigingsdienst Roteb.
Om vervuiling van het parkeerterrein te voorkomen verzoeken wij de gebruikers om het (huis)vuil niet naast
de containers te zetten. Verstopping van de vuilcontainers kan worden voorkomen door niet te grote
vuilniszakken in de containers gooien en het klein maken van kartonnen dozen voordat deze in de
papiercontainer worden gegooid.
Voor het afvoeren van grofvuil kun je een afspraak maken met de Roteb via telefoonnummer 14010. Je dient
het grofvuil dan op de afgesproken datum aan de straatzijde aan te bieden. Grofvuil kun je ook brengen bij
het milieupark Delfshaven aan de Keilezijweg 15. Dit is samengevat op de (grof)vuilflyer in de bijlagen van
deze brochure.
Servicefonds
In jouw servicekosten betaal je een bedrag voor de post servicefonds. Onder het servicefonds vallen kosten
welke voortvloei- en uit werkzaamheden welke eigenlijk vallen onder huurdersonderhoud, maar waarvan
redelijkerwijs niet verwacht kan of mag worden dat de huurder deze uit kan of zal voeren. Onder deze
dienstverlening vallen:
Ontstoppingscontract
Wanneer je een verstopte afvoer hebt kun je Stadswonen Rotterdam bellen en dan sturen wij binnen 48
uur een loodgieter om dit te ontstoppen.
24-uurs service
Indien er een storing is met de liften, de verwarmingsinstallatie of de druk van het water is weggevallen dan
kun je Stadswonen Rotterdam 24 uur per dag bellen zodat dit zo snel mogelijk, indien mogelijk, verholpen
kan worden.
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PLATTEGROND GEBOUW PUNTEGALE

1. Fietsenstalling
2. Parkeerdek
3. Vuilniscontainers, restafval en papier
4. Gemeenschappelijk dakterras 1e etage
5. Gemeenschappelijk dakterras 7e etage

18

Invalidelift straatzijde - entree
Lift etage kelder t/m 5e etage
Lift etage kelder t/m 6e etage

HANDLEIDING ROOKMELDER

• Met de testknop kunnen alle functies van het rookmelder precies
worden gecontroleerd. GEEN andere testmethode toepassen. De rookmelders wekelijks controleren om een optimale werking te waarborgen.
• Het rookmelder mag alleen door een vakman worden geïnstalleerd.
• Het rookmelder is uitsluitend bedoeld voor toepassing in
ééngezinswoningen. In gebouwen met meerdere woningen moeten in elke
woning afzonderlijke rookmelders worden aangebracht. Het rookmelder niet
monteren in niet-residentiële (utilitaire) gebouwen of op plaatsen waar zich
veel mensen bevinden zoals hotels, motels, studentenhuizen, ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen of andere wooncombinaties. Het rookmelder is geen
vervanging voor een complete alarminstallatie.
• Installeer een rookmelder in elk vertrek en op iedere etage van het huis.
Er kunnen veel redenen zijn waarom de rook een rookmelder niet bereikt. Als
een brand zich bijvoorbeeld uitbreidt in een afgelegen gedeelte van het huis,
op een andere etage, in de schoorsteen, in een muur, op het dak of aan de
andere kant van een gesloten deur, bestaat de mogelijkheid dat de rook
het rookmelder niet op tijd bereikt om de bewoners te
alarmeren. Een rookmelder registreert een brand ALLEEN in het
gebied of het vertrek
waarin hij geïnstalleerd is.
• Met elkaar verbonden rookmelders in elk vertrek en op iedere etage van
het huis bieden een maximale bescherming. Wij adviseren een aaneenschakeling van alle rookmelders, zodat bij de detectie van rook door één van
de rookmelders ook alle andere rookmelders het alarm activeren. Nooit rookmelders van één wooneenheid aaneenschakelen met rookmelders van een
andere wooneenheid. Deze rookmelders niet aansluiten op een andere dan
de beschreven alarminstallaties of extra apparatuur van een andere type.
• Het is mogelijk dat het alarm van de rookmelders niet altijd door alle
personen wordt gehoord. Het alarmsignaal klinkt hard genoeg om alle
bewoners voor een mogelijk gevaar te waarschuwen. Toch zijn er situaties
waarin een persoon een alarm niet hoort (lawaai buiten of binnen, diepe
slaap, invloed van verdovende middelen of alcohol, doofheid enz.). Zodra
de mogelijkheid bestaat dat een bewoner het alarm niet kan horen, moeten
extra rookmelders worden geïnstalleerd. Alle personen moeten het alarm
kunnen horen en snel kunnen reageren om gevaar voor schade, verwondingen of dodelijk letsel door een brand zo klein mogelijk te houden. Voor
slechthorenden moeten speciale rookmelders worden geïnstalleerd die
de bewoners waarschuwen door middel van licht of trillingen.
• Rookmelders kunnen het alarm alleen activeren als zij rook registreren.
Rookmelders reageren op verbrandingsdeeltjes in de lucht, dus niet op hitte,
vlammen of gas. Dit rookmelder is zodanig ontworpen dat het bij een zich
verspreidend vuur een duidelijk hoorbaar alarmsignaal geeft. Veel branden
ontwikkelen zich echter heel snel, leiden tot explosies of worden aangestoken.
Branden kunnen ook ontstaan door nalatigheid of zorgeloosheid. Het is
mogelijk dat de rook het rookmelder NIET SNEL GENOEG bereikt om de
bewoners de kans te geven de woning op tijd te verlaten.
• Rookmelders bieden geen onbeperkte bescherming. Dit rookmelder is
geen brandbestrijder en beschermt mensen of materiaal niet tegen vuur.
Rookmelders zijn ook geen vervanging voor de brandverzekering.
Huiseigenaars en huurders moeten verzekeringen tegen persoonlijke en
materiële schade afsluiten. Bovendien bestaat altijd de mogelijkheid dat
een rookmelder uitvalt. Daarom moeten de rookmelders wekelijks
gecontroleerd en na 10 jaar vervangen worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Model
Modellen
I240C, GC240 PG240C, PADC240,
IAR230C
PAR230C
Ionisatierookmelders

Optische rookmelders

ZORGVULDIG LEZEN EN OP EEN VEILIGE PLAATS BEWAREN
AAN DE MONTAGEVAKMAN: Deze gebruiksaanwijzing
a.u.b. samen met het product overhandigen
110-1196C

BESCHRIJVING VAN DE ROOKMELDERS
Type GC240
Type I240C
Type IAR230C
Type PG240C
Types PADC240
Type PAR230C

230 V - ionisatierookmelder met False Alarm Control
230 V - ionisatierookmelder met 9V-noodbatterij en
False Alarm Control
230 V - ionisatierookmelder met noodbatterij en
False Alarm Control
230 V - rookmelder met optische rookdetectie
230 V - rookmelder met optische rookdetectie,
9V-noodbatterij en False Alarm Control
230 V - rookmelder met optische rookdetectie, met
noodbatterij en False Alarm Control

EIGENSCHAPPEN VAN DE ROOKMELDERS
• Mogelijkheid voor de aaneenschakeling van maximaal 36 rookmelders van
de types GC240, I240C, PG240C, PADC240, IAR230C, PAR230C. Een
unieke steekverbinding verhindert de aansluiting op niet-compatibele
rookmelders of veiligheidsinstallaties.
• De beveiligde montagesokkel met blokkeerpal klikt snel en is bedoeld als
bescherming tegen vandalisme.
• Een multifunctionele groene en rode LED melden dat het rookmelder met
wisselstroom wordt gevoed, in de normale functie, in de alarmstand of in de
stand False Alarm Control staat.
• Het geluidssignaal - 85 decibel op 3 meter afstand - waarschuwt u in
noodgevallen.

KEUZE VAN DE BESTE PLAATS
VOOR DE ROOKMELDERS

• Met de testknop kan de werking van het rookmelder worden gecontroleerd.
• De rookmelders van de types GC240, I240C, PADC240, PAR230C, PG240C
en IAR230C beschikken over een False Alarm Control die in geactiveerde
toestand een vals alarm tot maximaal 15 minuten uitschakelt.
De rookmelders van de types I240C, PAD240 en PADC240 passen niet in de
•
montagesokkel als er geen batterij in het apparaat is geplaatst. Bovendien
zenden deze rookmelders met tussenpozen van een minuut een korte
pieptoon uit als de batterij bijna leeg of niet goed geplaatst is.
• De rookmelders van de types IAR230C en PAR230C bevatten lithiumbatterijen.
De ionisatierookmelder bevatten een radioactief element AM 241 < 1C. Bij normaal gebruik levert het radioactief element geen gevaar voor de gezondheid op.

De maximale bescherming wordt bereikt als in elk vertrek van het huis een
rookmelder wordt geïnstalleerd.
Rookmelders moeten in ieder geval buiten elk afgescheiden slaapvertrek
zo dicht mogelijk bij de slaapkamer en op elke andere verdieping van de
wooneenheid worden aangebracht. Daartoe behoort ook de kelder, maar
niet de kruipkelder of niet bewoonbare zolders. Voor elk huis zijn minimaal
twee rookmelders nodig.
VOOR EEN OPTIMALE BESCHERMING ADVISEREN WIJ OM IN
ELK VERTREK EEN ROOKMELDER TE INSTALLEREN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
!

Bovendien moeten de rookmelders
met elkaar verbonden worden.

Z O R G VU L D I G L E Z E N E N B E W A R E N

SLAAPRUIMTE

• Beschilder deze rookmelder niet en bedek het niet met tape.
• Deze rookmelder dient buiten het bereik van kinderen te worden
geïnstalleerd.
• Op wisselstroom werkende rookmelders moeten constant worden
gevoed met 230 V AC bij 50 Hz om goed te kunnen functioneren. Op het
stroomnet aangesloten rookmelders functioneren NIET als de wisselstroom
niet aangesloten of om welke reden dan ook uitgevallen of onderbroken is.
De rookmelders van de types I240C en PADC240 hebben bovendien een
9V-batterij nodig om ondanks stroomuitval te kunnen functioneren. De
rookmelders van de types IAR230C en PAR230C moeten ten minste 2 hele
dagen op het stroomnet worden aangesloten om de maximale capaciteit
van de noodbatterij te waarborgen. Gebruik NOOIT andere batterijen dan de
types die in deze gebruiksaanwijzing staan aangegeven. Deze rookmelders
NIET op rookmelders of andere apparatuur aansluiten die niet in deze
gebruiksaanwijzing genoemd worden.
• Om een vals alarm uit te schakelen, mag u NOOIT de batterij
verwijderen, van de aansluiting scheiden of de stroomtoevoer
onderbreken. Als dat gebeurt, is de beveiliging niet meer actief. Open een
raam of verspreid de rook rond het rookmelder tot deze wordt uitgeschakeld.
De Rookmelders van de types GC240, I240C, IAR230C, PADC240, PG240C
en PAR230C zijn uitgerust met een knop voor False Alarm Control. Als deze
knop wordt ingedrukt, wordt het alarm gedurende maximaal 15 minuten
uitgeschakeld.

De éénkamerwoning
• Een rookmelder aan het plafond of
aan de muur zo dicht mogelijk bij de
slaapruimte aanbrengen. In de keuken/woonruimte een rookmelder met False
Alarm Control aanbrengen.
De etagewoning
• Een rookmelder in elke slaapkamer en in de
gang buiten elk slaapvertrek aan het plafond
of de muur installeren. Als de gang in de
slaapruimte langer is dan 9 m, moet aan elk
uiteinde van de gang een rookmelder worden
aangebracht.

EETKAMER

WOONKAMER

KEUKEN-/
WOONRUIMTE

KEUKEN

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

WOONKAMER KEUKEN EETKAMER

SLAAPKAMER

OPEN HAARD/
KACHEL

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

Legenda
• Rookmelder
Rookmelder met False Alarm Control

1

2
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2. De standaardsokkel aan aansluitdoos, verhoogde sokkel, muur of plafond
bevestigen. (Op de afbeelding ziet u hoe de standaardsokkel aan de
aansluitdoos wordt bevestigd).
3. De blauwe geleider van de stekker van het rookmelder verbinden met
de nulleider (zwart of blauw) van het stroomnet.
4. De bruine geleider van de stekker van het rookmelder verbinden met
de spanningvoerende geleider (rood of bruin) van het stroomnet.
5. Voor de aaneenschakeling van meerdere rookmelders wordt de
oranjekleurige geleider van de rookmelderstekker gebruikt. Zie daartoe
"Aaneenschakeling van rookmelders".
BELANGRIJK: Als het rookmelder niet met andere rookmelders wordt verbonden, moet de oranjekleurige geleider met isolatieband
aan plafond, muur of verhoogde sokkel worden bevestigd.
De stappen 6 t/m 9 gelden uitsluitend voor de types I240C en

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

WOONKAMER

GARAGE

KEUKEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR
DE KEUZE VAN DE JUISTE MONTAGEPLAATS
VOOR DE ROOKMELDERS EN VOOR
UITZONDERINGEN

•

•

•

PADC240:
AANSLUITDOOS OF

10cm

MONTAGERING

PLAFOND

MI

HIER TOEGESTAAN

AANSLUITDOOS OF

MONTAGERING

PLAFOND

PLAFOND

1
NIMAAL

ZIJMUUR

BALK OF GEW ELF

NULLEIDER

GELEIDER

HI ER TOEGESTAAN

BLAUW VERBINDINGSGELEIDER

GELEIDER

BOV ENZI JDE ROOKALARM

NULLEIDER

AAL
MAXIM
30cm

VERBI NDI NGSGELEI DER

0cm

NOOIT HIER

BRUIN
BLAUW
ORANJE

•

Het rookmelder zo dicht mogelijk bij het
midden van het plafond aanbrengen. Als
dit niet mogelijk is, voor de montage een
afstand van ten minste 10 cm van muur of
plafond aanhouden. Al naar gelang de
plaatselijke voorschriften kunnen rookmelders ook aan muren worden geïnstalleerd, op een afstand van 10 tot 30 cm
ten opzichte van de hoeken en de plafonds.
In elk huis en in iedere woning moeten, ongeacht hoe groot of hoe klein de woning is,
ten minste twee rookmelders worden geplaatst. Elk huis en elke woning moet voorzien zijn van ten minste twee rookmelders.
In gescheiden woonruimten (bij een minstens 20 cm vanaf het plafond naar beneden uitstekende balk of booggewelf of bij
een scheidingsmuur die vanaf de vloer is
opgetrokken) moet in elk van de delen een
rookmelder worden geplaatst.
Aan schuine, kerk- en gevelplafonds moeten
rookmelders op een afstand van ten minste
1 m van het hoogste punt (horizontaal gemeten)
worden aangebracht.
Op bewoonde zolders of op zolders met
huishoudelijke apparatuur zoals kachels, aircoinstallaties of verwarmingsketels moet ook een
rookmelder worden geplaatst.

BRUIN
ORANJE

•

BLAUW

Het huis met twee verdiepingen
• Een rookmelder in elke slaapkamer en in de
gang buiten de slaapvertrekken aan het
plafond of de muur installeren. Als de gang
op de slaapkamerverdieping langer is dan
9 m, moet aan elk uiteinde van de gang
een rookmelder worden aangebracht.
In het trappenhuis een rookmelder
•
aanbrengen aan het plafond tussen
benedenverdieping en eerste etage.

20cm

HALFHOGE SCHEI DI NGSMUUR

Types IAR230C, PAR230C

Types GC240, I240C,
PG240C, PADC240

1m
SCHVIN TOELOPEND
PLAFOOND

6. Het deksel van het batterijvakje openen.
7. Plaats een nieuwe 9V-batterij met de polen correct in het batterijvak. Bij het
plaatsen van de batterij kan het rookmelder eventueel een korte pieptoon
geven.
8. Het batterijvakje sluiten (kliksluiting).
9. De knop aan de voorzijde van het rookmelder drie seconden lang ingedrukt
houden. Als de batterij correct is geplaatst, klinkt het alarmsignaal van het
rookmelder.
10. De stekker op de achterzijde van het rookmelder aansluiten. De stekker
past slechts in één richting en klikt dan in.
11. Voorzichtig aan de stekker trekken om te controleren of hij goed vastzit.
12. Het rookmelder zodanig in de standaardsokkel plaatsen dat de sleuf aan
de zijkant van het rookmelder zich links naast de blokkeerpal van de
standaardsokkel bevindt. Met de klok meedraaien en laten inklikken.
BELANGRIJK (alleen voor de types I240C en PADC240): Als geen batterij
is aangebracht, kan het rookmelder niet aan de standaardsokkel worden
bevestigd.

GEEN rookmelder installeren:
Naast apparaten of ruimten waarin regelmatig een normale
verbranding plaatsvindt (boiler, geiser, keuken enz.) Voor deze
zones moeten rookmelders met een False Alarm Control worden
geïnstalleerd.
In ruimten met een hoog vochtgehalte zoals badkamer of direct
naast een vaatwasser of wasmachine. De rookmelders moeten
hier op een afstand van tenminste3 meter worden aangebracht.

13. De stroom in de zekeringenkast of de hoofdschakelaar weer inschakelen.
Nu moet de groene LED op het rookmelder gaan branden.
14. Het rookmelder testen. Zie daartoe "ROOKMELDERTEST".

Naast luchtschachten of verwarmings- en koelventilatoren.
De lucht zou de rook van het rookmelder kunnen wegblazen
en zo het alarm onderbreken.

AANEENSCHAKELING VAN ROOKMELDERS
• Ronde of platte draad van ten minste 1,0 mm2 voor 230 V gebruiken. Bij de
aaneenschakeling bedraagt de maximale lengte tussen twee rookmelders bij
1,0 mm2 450 m of bij 2,5 mm2 1200 m (20 Ohm lusweerstand).
• Dit rookmelder kan met maximaal 35 andere rookmelders van de
types GC240, I240C, PG240C, PADC240, IAR230C en PAR230C

In ruimten waarin de temperatuur beneden 5°C kan dalen
of boven 45°C kan stijgen.

In extreem stoffige ruimten of op plaatsen met veel insekten.

aaneengeschakeld worden. NIET aansluiten op rookmelders van een
ander type of model.
• De rookmelders aansluiten op één wisselstroom-verbindingsleiding. Als dit
volgens de plaatselijke voorschriften niet is toegestaan, moet u erop letten
dat de nulleider voor beide fasen geldt. De bedrading moet voldoen aan de
IEE-voorschriften voor elektrische installaties.

Kleine deeltjes storen de werking van het rookmelder.

INSTALLATIE VAN HET ROOKMELDER

! GEVAAR:

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
De zekering uit de zekeringenkast verwijderen of de
hoofdschakelaar uitschakelen en blokkeren.
! OPGELET: Op het stroomnet aangesloten rookmelders
moeten volgens de van toepassing zijnde elektrotechnische
voorschriften worden geïnstalleerd door een vakman. Door
een onjuist gemonteerd rookmelder loopt de gebruiker
gevaar voor elektrische schokken of brand.

! OPGELET: De rookmelder, bijbehorende voeding en

ZWART OF BLAUW

onderling verbonden bedrading moeten in overeenstemming
met de door het Amerikaanse Institution of Electrical
Engineers (instituut van elektrische technici) gepubliceerde
BS 7671 worden geïnstalleerd.
• Het rookmelder aan een muur, het plafond, een standaardaansluitdoos
aansluitdoos of op een verhoogde sokkel op de pleisterlaag installeren.
Installeer het rookmelder op een plaats waar kinderen niet bij kunnen.
1. De standaardsokkel richten aan de hand van de montageboringen van de
standaardaansluitdoos of de verhoogde sokkel. Bij de installatie van het
rookmelder aan muur of plafond de standaardsokkel gebruiken als sjabloon
voor de markering van de boorgaten. Gaten boren (alleen voor de installatie
aan muur of plafond) en de meegeleverde pluggen zo ver in de gaten
steken dat zij op één lijn liggen met de muur of het plafond.

ORANJE

NULLEIDER

ORANJE
ROOD OF BRUIN
GELEIDER
2

VOOR DE AANEENSCHAKELING 1,0 MM STANDAARDDRAAD GEBRUIKEN.

RODE EN GROENE LED
Deze rookmelder is voorzien van rode en groene LED-verklikkers die gezien
kunnen worden door de testknop of het LED-venster boven de testknop:
GROENE LED
AAN — wisselstroom aanwezig
UIT — geen wisselstroom

3
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RODE LED
Knippert 1 maal per minuut
Knippert 1 maal per seconde

Het rookmelder altijd eerst uitschakelen en dan pas de batterij vervangen.
De batterij ten minste eenmaal per jaar vervangen of onmiddellijk als
eenmaal per minuut het signaal voor "batterij leeg" klinkt. Dit moet ook
gebeuren als het rookmelder met wisselstroom wordt gevoed.

— normale werking
— het rookmelder registreert rook
en activeert onmiddellijk een
geluidssignaal.

In deze rookmelders mogen alleen de onderstaande 9V (6F22) batterijtypes
worden gebruikt: Eveready 522 of 1222; Duracell MN 1604 of Ultralife
U9VL-J of gelijkwaardig.
Alleen vervangen door batterijen van hetzelfde type of een door de fabrikant
aanbevolen type. Oude batterijen inleveren bij een verzamelpunt of afvoeren
als chemisch afval.

Knippert 1 maal per 10 seconden — Het rookmelder schakelt een vals
alarm uit (alleen bij de types GC240,
I240C, PADC240, PG240C, PAR230C
en IAR230C).
(Alleen bij aaneengeschakelde installaties):
UIT — Een ander rookmelder in het netwerk heeft rook gedetecteerd en
signaleert het alarm.

ELKE KEER DAT DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN, DIENT U TE
TESTEN OF DE ROOKMELDER NAAR BEHOREN WERKT DOOR OP
DE TESTKNOP TE DRUKKEN.

FALSE ALARM CONTROL

OPGELET:

GEBRUIK UITSLUITEND DE IN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING VERMELDE BATTERIJEN.

(Vals-alarmregeling)

(Alleen voor de types IAR230C en PAR230C):
BELANGRIJK: Lithiumbatterijen zijn vast in het tegen vandalisme beveiligde
batterijvak ingebouwd. Zij zijn ontworpen voor een langere
levensduur dan die van het rookmelder.
1. Het rookmelder op het hoofdbedieningspaneel van het net scheiden.
2. Een kleine schroevendraaier in de sleuf van de standaardsokkel steken. De
blokkeerpal (lipje) met een schroevendraaier indrukken en het rookmelder in
tegenwijzerzin draaien om het uit de standaardsokkel te verwijderen.
3. Het rookmelder voorzichtig uit de houder trekken en erop letten dat geen
leidingverbindingen losraken.
4. De stroomstekker uit de achterzijde van het rookmelder verwijderen.
5. Het batterijvakje aan de achterzijde van het rookmelder openen aan de lip.
6. De batterij uit het vakje nemen. De verbruikte batterij van de batterijstekker
trekken en correct afvoeren.
7. Een nieuwe 9V-batterij op de stekker aansluiten. De batterij kan maar op
één manier worden aangesloten. Erop letten dat de batterijstekker vast met
de batterijaansluitingen verbonden is. Na het plaatsen van de batterij geeft
het rookmelder mogelijk een korte pieptoon. Dat is normaal en betekent
dat de batterij correct is aangebracht.
8. De batterij in het vakje leggen.
9. Het batterijvakje sluiten. Indrukken tot het klikt.
10. De testknop indrukken en ingedrukt houden. Het alarmsignaal klinkt als

De rookmelders van de types GC240, I240C, PADC240, PAR230C, PG240C
en IAR230C beschikken over een False Alarm Control. Hiermee wordt een
vals alarm in de geactiveerde toestand gedurende maximaal 15 minuten
uitgeschakeld.
Gebruik van de False Alarm Control
Druk tijdens een vals alarm de testknop in en laat deze weer los. Nu moet
het alarm binnen enkele seconden stoppen. Als dit zo is, is het rookmelder
in de False Alarm Control-stand geschakeld. Als de rookmelder niet in de
vals-alarmregeling gaat en de luide alarmtoeter blijft klinken, of als hij eerst
in de vals-alarmregeling gaat en daarna weer alarm geeft, is de rook te
zwaar en kan er een gevaarlijke situatie zijn.

ROOKMELDERTEST
!

O P G E L E T

• Ieder rookmelder zorgvuldig controleren om er zeker van te zijn dat hij
correct functioneert en goed gemonteerd is.
de installatie alle rookmelders in een aaneengeschakelde installatie
• Na
controleren.
Met de testknop kunnen alle functies nauwkeurig worden getest. Dit rook• melder NIET testen met een open vlam. Het rookmelder of het huis zouden

2.

vlam kunnen vatten en beschadigd kunnen raken.
• Wekelijks en na terugkeer van vakantie de rookmelders controleren, ook
wanneer het huis enkele dagen heeft leeggestaan.
• Hou tijdens de test een armlengte afstand van de rookmelders. Het
alarmsignaal klinkt zo hard dat daardoor het gehoor beschadigd kan raken.
Alle rookmelders wekelijks als volgt controleren:
1. De testknop controleren. Een constant brandende groene LED geeft aan
dat het rookmelder wordt gevoed met 230 V (50 Hz) wisselstroom. Als de
rode LED met tussenpozen van een minuut knippert, wordt de werking
gecontroleerd. Bij de rookmelders van de types I240C, PADC240,
IAR230C, en PAR230C wordt bij een knipperende rode LED bovendien
gecontroleerd of de batterij nog voldoende opgeladen is.
De testknop ten minste 5 seconden lang ingedrukt houden. Het rookmelder
geeft viermaal per seconde een luide pieptoon. Het is mogelijk dat dit
signaal na het loslaten van de testknop nog 10 seconden te horen is.
BELANGRIJK: Bij aaneengeschakelde rookmelders moeten alle
rookmelders binnen drie seconden na het indrukken van
de testknop en na het signaal van het geteste rookmelder
een alarmsignaal geven.
3. Als geen alarmsignaal klinkt, moet de stroom aan de zekeringenkast of
de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en de bedrading worden
gecontroleerd. Daarna moet het rookmelder opnieuw getest worden.
! GEVAAR:
Als het alarmsignaal klinkt terwijl het rookmelder
niet wordt getest, meldt het rookmelder rook. HET
KLINKEN VAN HET ALARMSIGNAAL VEREIST UW
ONMIDDELLIJKE AANDACHT EN REACTIE.

de batterij correct is aangesloten en goed functioneert.
11. De stekker weer inklikken. Voorzichtig aan de stekker trekken om te
controleren of hij goed vastzit.
12. De rookmelder door linksom te draaien weer in de standaardsokkel
bevestigen en laten inklikken.
13. Stroom inschakelen en het rookmelder met de testknop controleren.
REINIGING
Het rookmelder tenminste eenmaal per maand schoonmaken om stof, vuil en
andere deeltjes te verwijderen. Voor de reiniging altijd eerst de stroomtoevoer
onderbreken.
• Alle kanten en het deksel van het rookmelder schoonmaken met een zachte
borstel of met een stofzuiger met het daarvoor geschikt hulpstuk. Erop letten
dat alle openingen stofvrij zijn.
• Indien nodig, het rookmelder van het net afkoppelen en het deksel met een
vochtige doek schoonmaken.
BELANGRIJK: Probeer nooit het deksel te verwijderen of de binnenkant van
het apparaat schoon te maken. IN DERGELIJKE GEVALLEN
KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.
HERSTELLING
VOORZICHTIG: Niet proberen, het rookmelder te repareren.
In dergelijke gevallen komt de garantie te
vervallen.
Als het rookmelder niet correct functioneert, kunt u kijken bij "Zoeken naar
fouten". U kunt het rookmelder binnen de garantieperiode ook terugzenden
naar uw distributeur. Het rookmelder goed beschermd in een doos
verpakken, de doos frankeren en opsturen naar het adres dat vermeld
staat op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing.

ONDERHOUD
Naast de wekelijkse tests moeten de batterijen van de types I240C en
PADC240 regelmatig worden vervangen. De rookmelders moeten regelmatig
worden gereinigd om stof, vuil en kleine deeltjes te verwijderen.
! OPGELET: Het rookmelder is voorzien van een stofafdekking die
bij verbouwing of renovatie beschadiging van het
apparaat door stof en andere deeltjes moet
voorkomen. Verwijder deze stofafdekking vóór de ingebruikname omdat het rookmelder anders niet functioneert.
!
GEVAAR:

Als de garantieperiode voor het rookmelder is afgelopen, kunt u het
rookmelder het best door een daartoe aangewezen vakbedrijf laten
vervangen door een vergelijkbaar FireX-rookmelder.
Elektrische producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt,
mogen niet worden weggegooid met het gewone huisvuil.
Lever ze in als Klein Chemisch Afval (KCA) om te worden gerecycled.

VEILIGHEIDSOEFENINGEN
VOOR BRANDGEVALLEN

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN. Voordat u
de batterij vervangt of het rookmelder reinigt, moet u
de zekering uit de zekeringenkast verwijderen of de
stroomtoevoer uitschakelen via de hoofdschakelaar.

Als het rookmelder een signaal geeft zonder dat de testknop werd
ingedrukt, wordt gewaarschuwd voor een gevarensituatie. In dit geval
moet er onmiddellijk worden gereageerd. Ter voorbereiding op een
dergelijke situatie moeten vluchtschema's worden gemaakt die moeten
worden besproken met ALLE huisbewoners. Tevens moeten regelmatig
oefeningen worden gehouden.
• Iedere persoon moet het alarmsignaal van het rookmelder herkennen en
weten wat het betekent.
• In elke ruimte TWEE uitgangen en een vluchtweg naar buiten via iedere
uitgang bepalen.
6

BATTERIJ VERVANGEN

! (Alleen bij rookmelders van de types I240C en PADC240)
VOORZICHTIG: Explosiegevaar bij foutieve vervanging van de batterij.

5
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• Alle leden van het huis moeten erop worden gewezen dat zij eerst de deuren
moeten aanraken en dat zij - als deze heet zijn - een andere uitgang moeten
gebruiken. ER MET NADRUK OP WIJZEN DAT EEN HETE DEUR NIET MAG
WORDEN GEOPEND!
• De huisbewoners erop wijzen dat zij over de grond moeten kruipen om
onder gevaarlijke rook, dampen of gassen te blijven.
• Een veilig trefpunt buiten het gebouw bepalen voor alle huisbewoners.

HOE REAGEREN BIJ BRAND
Niet in paniek raken, rustig blijven.
2. Het gebouw zo snel mogelijk verlaten. De deuren vóór het openen
aanraken om vast te stellen of deze heet zijn. Indien nodig, een andere
uitgang kiezen. Over de grond kruipen en NIET stoppen om nog iets
mee te nemen.
3. Buiten het gebouw naar het afgesproken trefpunt gaan.
4. De brandweer opbellen vanaf een plaats BUITEN het gebouw.
5. NOOIT IN BRANDENDE HUIZEN TERUGKEREN. Wacht op de
brandweer!
Deze regels zijn nuttig in geval van brand. Om het brandrisico te
verminderen, moeten echter preventieve voorschriften opgevolgd en
gevaarlijke situaties vermeden worden. Aanvullende informatie kunt
u verkrijgen bij uw plaatselijke brandweer.
1.

ZOEKEN NAAR FOUTEN
! GEVAAR:

Altijd eerst het rookmelder in de zekeringenkast
uitschakelen of de stroomtoevoer via de hoofdschakelaar onderbreken, voordat u gaat zoeken
naar de oorzaak van een storing.

! OPGELET:

Verwijder NOOIT de batterij om een vals alarm uit
te schakelen en onderbreek NOOIT de stroomtoevoer naar het rookmelder om te vermijden dat
de beveiliging buiten werking wordt gesteld. Open
een raam of zorg voor ventilatie rond het rookmelder om rook en stof te verwijderen. De rookmelders van de types GC240, I240C, PADC240,
PAR230C en IAR230C zijn uitgerust met een False
Alarm Control waarmee u een vals alarm kunt
uitschakelen.

PROBLEEM

OPLOSSING

Bij de test klinkt geen signaal

1.

BELANGRIJK: De testknop
tijdens de test ten minste vijf
(5) seconden ingedrukt houden!

2.

3.

Controleren of de wisselstroom
is ingeschakeld. De groene LED
moet branden.
Stroom uitschakelen. het rookmelder uit de standaardsokkel
nemen en
a. controleren of de stekker
goed is aangesloten.
b. controleren of de batterij
goed op de stekker is
aangesloten.
Het rookmelder schoonmaken.

Het rookmelder geeft eenmaal
per minuut een pieptoon.
(Alleen bij de types I240C
en PADC240)

1.

(Types IAR230C en PAR230C)

3.

Het rookmelder geeft vals alarm
als de bewoners koken, douchen
enz.

1. Een vakman laten komen om
het rookmelder op een andere
plaats te monteren. Zie "KEUZE
VAN DE JUISTE MONTAGEPLAATS VOOR HET ROOKMELDER".

Aaneengeschakelde rookmelders
geven geen signaal als de
installatie getest wordt.

1.

2.

2.

Stroom uitschakelen en batterij
vervangen. Zie "Batterij vervangen" onder "ONDERHOUD".
Rookmelder schoonmaken.
Controleren of het rookmelder
minimaal 2 volle dagen op het
net aangesloten is geweest.
Als de pieptoon na de vereiste
laadtijd opnieuw klinkt, het
apparaat terugzenden voor
controle.

De testknop na het signaal van
het eerste rookmelder minimaal
3 seconden ingedrukt houden.
Een vakman laten komen om te
controleren of de rookmelders
correct zijn aangesloten.

7
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HANDLEIDING HONEYWELL THERMOSTAAT

In bedrijf stellen
Als de Honeywell Round in bedrijf wordt gesteld dan geeft het uitleesvenster gedurende enkele seconden achtereenvolgens weer:

Alle segmenten

De code van de microprocessor (hier voorbeeld)

de ingestelde temperatuur
(knipperend)

de heersende temperatuur
(hier voorbeeld)

Ruimtetemperatuur
De ruimtetemperatuur wordt standaard in het venster weergegeven. De thermostaat meet de
ruimtetemperatuur continu in de ruimte waar hij hangt.

Ingestelde temperatuur

een klik

De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt.
U stelt de thermostaat hierop in. De thermostaat zal zo nauwkeurig mogelijk de ingestelde temperatuur
voor die ruimte handhaven.
U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de draai-/instelring één voelbare klik linksom of
rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde temperatuur dan knipperen. Na vijf seconden verschijnt de
ruimtetemperatuur weer in het venster.
NB: Bij de eerste inbedrijfstelling bedraagt de ingestelde temperatuur standaard 17°C.
Na spanninguitval zal altijd de laatst ingestelde temperatuur weer actief zijn.

De temperatuurinstelling wijzigen

kouder

warmer

Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben dan kunt u de temperatuurinstelling wijzigen. U doet dit
door de draai-/instelring te verdraaien. Bij iedere klik linksom verlaagt u de ingestelde temperatuur
met een halve graad. Iedere klik rechtsom verhoogt de ingestelde temperatuur met een halve graad.
U ziet de ingestelde temperatuur knipperen in het venster. Bij de gewenste temperatuur laat u de ring
los. Na vijf seconden verschijnt dan weer de ruimtetemperatuur in het venster. De thermostaat zal de
temperatuur in de ruimte zo nauwkeurig mogelijk aanpassen naar de zojuist ingestelde temperatuur.

Nachtverlaging
Bij afwezigheid en ’s nachts kan de thermostaat het best op een lagere temperatuur worden ingesteld. Zo wordt er energie bespaard.
In het algemeen wordt een verlaging van maximaal 5°C aanbevolen. Onder invloed van de opwarmcapaciteit van de installatie en de
mate van isolatie van de woning kan een andere temperatuurverlaging gewenst zijn.
50094158-004 A

Power stealing
De Round On/Off schakelt met behulp van een elektronische schakeling het cv-toestel aan en uit. Het schakelen is daardoor geheel geluidloos.
De Round On/Off is voorzien van een zogenaamde supercondensator. Dit is een speciale voedingsbron die batterijen overbodig maakt. Tijdens
bedrijf laadt de Round On/Off de voedingsbron op. De laadtijd van deze condensator bedraagt ongeveer 15 minuten. Gedurende deze periode
is het mogelijk dat het uitleesvenster leeg blijft.

Storingswijzer
Geen voeding naar
de thermostaat.

Sluit het cv-toestel aan op de netvoeding (stekker in stopcontact en bedrijfsschakelaar,
indien aanwezig, aan). Controleer de bedrading en aansluiting van de thermostaat op het
cv-toestel. Indien het cv-toestel tapwater opwarmt, kan het zijn dat na een half uur de
thermostaat uitschakelt.

Anticipatieweerstand
in de ketel is niet
aangesloten.

Raadpleeg uw installateur.

Thermostaat defect.

De thermostaat moet worden vervangen.
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HANDLEIDING ONTVANGST DIGITALE TV

DIGITALE
INSTELLEN
Titel xx xx TV
xx xx
xx xx
De
afgelopen
periode
Subtitel
xx xx
xx xxzijn
xx er
xxwerkzaamheden verricht aan het
TV-netwerk in uw woongebouw. Huurders met een digitale
Ci aliaerspero exerferis
vollautakunnen
doluptaes nu ook de digitale zenders uit het
ontvanger
(DVB-C)
arupita nimus, sanis re, enimagn impeligeniti

volorecti unt voluptatur
Ut qui
basispakket
vansequae.
Ziggo
bekijken.
ulloreres demquun tibus.
Apiet eum arum et reium quae. Nam, consent
eos ea verrum autaqui dignis arciam, apicim ad
mo moluptatiae occuptae corrum eumet qui
doluptatem ratur, omnim id qui te natius utasi
ullame sum at velibus.

Stap 1

Tussenkop 1
oditia qui remoditios sequo dolo bearunt res es
volut ut laut aut ut aut ut eos dolorpostin cor re
nonse ent ad que as verchiliciae venda nam hiciisti
velit, audam idellac caborentem il excest remolut
aliquo magnimil mos sequae.

Sluit de TV op de
juiste2 wijze aan op stroom
Tussenkop
Hentibe riorem intem fuga. Et estrum et la sum, et

en TV-signaal enmintizet
TV
sedi de
dolenis
endaeaan;
velest latur? Quibus sus

Liquam volorias et repudis derupta taturiae
nostrum a dolorumquas simi, ipsae voluptatenia
dolori unt, od es porepra quatur?
Ritaquia que que occabor enihitia solo con rem
con nusame explacearunt lictur, ulpa ab intibus
dicat.
Acculpa ipid que none cus prat quos mo consequia
quunt omnimporiae sed eium sumquid ebitio
voluptio. Ibersperio. Ut inciendicim hit eriore sunda
eossi totas rempores electemquam aborum venis
explam laboreperspe num sunt esedi omnis
velendi inimo est quaepel igniet ex excepe simus
intem et arum qui nissin re rerit erate el et optatia
sunte non con parumenditas escient.

Stap 2

es secturibus sum harunti berovitium iduci aut id
mos sam re sum unt ant harchil laboresecae con
nihilig nihiciis dolorit ra dit ariam autas eium.
Rehenecte intur, qui rest, sus et ande rest erum qui
omnim velest omnis ditaque non nim sequati
ustium haribus sin esciam quatus et molorit ut
eiuscia cus ium et ad quis inctis sequat voluptas
alibus quiam, omnissed magnam quide voloristo to
iust, ullore voluptatiis apient il eaqui apitat qui
oditae commo blam, optatur? To vid et aped
quissen digeniet parum quae. Ilis si autem
rerehendaes et harios mi, cum, que nus.
Sus doluptate et autem. Ut explabor autemposam
quaspiet aliquos eos sed eseque delluptatium aut
eratempostis soles molupta tiusci utemporem
faciende omnim cusdae ilique sam fuga.

Ga naar het installatiemenu van uw TV en

kies voor automatisch afstemmen van digitale
kanalen;

Stap 3

1. Aque prae perruptae dolorecum assimus de
quiate nimil eari ipiende ribusam eatusdae
nonsenda endanisqui dolor aliquas ra
acepuda doluptati odi tetur aspel est.
2. a quo et audita volorem nim solum veles
consed eos aut porro et, officiliquo estrum
quis elentiatus conemfrequentie
rectempe voluptas
‘164000’
eaquo ipicili tatur, undam.
operator
‘UPC’
3. sitiur sum essitas nis eos ero dolesti te non
modulatie
‘64QAM’
renitis exceaqui omnist
aliquid usapitatur
acernatur ma sint omnisit opta evendi nis am,
culliqui num commo to temperio.
Et laut andi re nobissit explacimi, tem
quatur? Nonet ea desequam et eos eum qui
conse sequam volliatem non num eturepe.
Et laut andi re nobissit explacimi, tem
quatur? Nonet ea desequam et eos eum qui
conse sequam volliatem non num eturepe.

Volg de instructies van het menu.
netwerk-ID ‘4444’
symboolfreq. 6900

W izar d

Ook heeft Ziggo een wizard ‘digitale TV’ opgesteld per
TV-merk. Ga hiervoor naar:

https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/kabel-tv-installeren

en maak gebruik van de volgende gegevens:
postcode: 3065 AA huisnr: 1 en klantnr. start met ‘4’

www.stadswonenrotterdam.nl
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AANBIEDEN VAN (GROF)VUIL

GROFVUIL
BULK GARBAGE

A

B

Ophalen: maak een afspraak
Brengen: Milieupark
Delfshaven via rotterdam.nl/afval of belKeilezijweg 15,
Rotterdam
14 010
(di–za: 09.00 –17.15 uur)
Pick up: make an appointment Drop it off: Milieupark
Delfshaven via rotterdam.nl/afval or call
Keilezijweg 15,
Rotterdam
14 010
(Tue– Sat: 09.00 –17.15 hrs.)

www.stadswonenrotterdam.nl
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