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Alvorens te beginnen : 
Lees eerst aandachtig deze instructies alvorens het installeren aan te vatten.  Deze instructies zijn 
bedoeld als aanvulling op de instructies in de installatiehandleiding van de detector. 

De RA91 biedt een extra vrijheid in het positioneren en uitlijnen van de detector.  Men moet er echter 
rekening mee houden dat de RA91 invloed heeft op het bereik van de detector.  Daarom is het 
noodzakelijk om na de installatie van de RA91 en de detector, de wandeltesten uit te voeren zoals deze 
beschreven worden in de installatiehandleiding van de detector. 

Inhoud van de doos 
In de doos van de RA91 kit moeten volgende onderdelen zitten : de muur-/hoeksteun zelf, een 
adaptorstuk voor montage in een hoek en bijhorende schroeven.  Als bepaalde zaken ontbreken, 
contacteer dan uw verdeler. 

Stap 1 : Assemblage 
Opmerking :  Alvorens de Cosmos detector op de RA91 

te monteren, moeten 5 gaten door de 
basis van de detector geboord worden.  
Hiervoor moet de print uit de detectorbasis 
gehaald worden vooraleer er geboord wordt.   

Drie gaten worden geboord door de voorgeponste 
openingen gemarkeerd met 1, 2 en 3 in figuur 2.  Deze 
openingen worden gebruikt voor de schroeven die de 
detectorbasis op de steun vastmaken.  De laatste twee te 
boren openingen zijn gemarkeerd met 4 en 5 in figuur 2.  
Opening 4 wordt gebruikt om bij de 
vergrendelingsschroef van de steun te kunnen komen en 
opening 5 wordt gebruikt als kabelingang. 

Voor installatie op de muur : Positioneer de steun op 
de gewenste plaats en markeer de plaatsen voor de twee 
bevestigingsschroeven.  Boor deze twee gaten in de muur 
en steek er pluggen in. 

Voor installatie in een hoek : Positioneer de hoek-
adaptor op de gewenste plaats en markeer de plaats van 
de twee schroeven. 

Boor de twee gaten en steek er pluggen in  Trek de kabel door de grote opening in het midden en 
bevestig de hoekadaptor met de twee schroeven. 

Trek de kabel door het kabelkanaal naar de detector.  Gebruik opening 5 in figuur 2 om de kabel in de 
detector te trekken. 

Monteer de steun op de muur met de twee lange schroeven of op de hoekadaptor met de twee korte 
schroeven.  Wees voorzichtig bij het aandraaien van de schroef aan de onderkant, zodat de steun niet 
beschadigd wordt.  Als de kabel op de muur ligt, dan moet de kabel in de steun gebracht worden via de 
voorgeponste opening aan de bovenkant van de steun. 

Kabel wordt door 
de steun getrokken. 

Bevestigingsschroef 
(gebruik ‘one way’ 
schroeven). 

3 schroeven voor 
bevestiging van de 
detector. 

Cosmos 
detectorbasis 

Montageplaat 

Fig. 1 
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Maak de verbindingen zoals deze beschreven worden in de 
installatiehandleiding van de detector.  Gebruik opening 5 als 
kabelingang.  De opening naast opening 5 (nummer 4 – fig. 2) 
wordt gebruikt om de vergrendelingsschroef te bereiken.  Bevestig 
de basis en draai de drie schroeven die de detectorbasis op de 
steun vastmaken, aan.  De Cosmosdetector met muur-/hoeksteun 
is nu klaar om getest te worden. 

 

 

 

 

 

Stap 2 : Testen 
Gebruik de steun om de Cosmos detector in de gewenste positie te plaatsen en draai de vergrendelings-
schroef lichtjes aan door de top van een schroevendraaier door de opening 4 (fig. 2) te steken.  Plaats 
het deksel van de Cosmos detector terug op de basis. 

Voer de wandeltesten uit zoals deze beschreven worden in de installatiehandleiding van de detector.   

Herhaal indien nodig tot de gewenste positie bereikt is en draai daarna de vergrendelingsschroef stevig 
aan.  De Cosmos detector is nu klaar voor gebruik. 

MIBZ-BVVO opmerkingen 
Om aan de gesteld eisen in TN120 te kunnen voldoen, dient gebruik gemaakt te worden van ‘one-way’ 
schroeven (zie foto hieronder) om de steun op de muur of op de hoekadaptor te bevestigen.  Hierdoor 
wordt vermeden dat de detector na montage kan losgeschroefd worden zonder tamperalarm te 
veroorzaken. 

De RA91 muur-/hoeksteun kan in België enkel gebruikt worden als bovenstaande opmerking 
in acht genomen werd tijdens de installatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kabelingang 

Toegang voor 
vergrendelings-
schroef. 

Cosmos 
detectorbasis 

Schroef met ‘One-Way’ schroefkop 


