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INSTALLATIEHANDLEIDING AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig akoestische glasbreukmelder. 

 

Klantenservice 

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op 

www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op 

www.woonveilig.nl/gebruikersvragen. 

 

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets 

ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug 

zonder retourinstructie van de klantenservice. 

 

Akoestische glasbreukmelder  

De akoestische glasbreukmelder veroorzaakt een alarm op het moment dat er brekend glas wordt 

waargenomen. De akoestische glasbreukmelder reageert alleen op brekend glas uit ramen en 

deuren, en zal dus geen alarm veroorzaken wanneer er bijvoorbeeld een glas valt.  

 

De akoestische glasbreukmelder heeft een bereik van 360° en is hierdoor in staat een volledige 

ruimte te beveiligen. 

 

 

 

ONDERDELEN DEUR-/RAAMCONTACT 

1. Statuslampje – Geeft de status van de akoestische glasbreukmelder aan.  

2. Microfoon – Om het geluid van brekende ramen op te vangen. 

3. Aanmeldknop – Om de akoestische glasbreukmelder te koppelen aan het alarmsysteem. 

4. Batterijvak – Om de batterij in te plaatsen. 

5. Intern LED-lampje – Het interne LED-lampje licht in de volgende situaties 1 sec. op: 

a. Na het correct plaatsen van de batterij. 

b. Nadat de aanmeldknop is ingedrukt. 

6. Montagegaten – Om de akoestische glasbreukmelder met schroeven aan de muur te 

bevestigen. 

 

Website WoonVeilig 

www.woonveilig.nl 
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INSTALLEREN VAN DE AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER 

Het installatieproces van de WoonVeilig akoestische glasbreukmelder bestaat uit vier eenvoudige 

stappen. 

 

STAP 1.  CONTROLE INHOUD CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS 

STAP 2. AANMELDEN OP 

ALARMSYSTEEM  

KOPPEL DE AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER 

AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM 

STAP 3. MONTAGE                

GLASBREUKMELDER 

BEPAAL DE LOCATIE EN MONTEER DE 

AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER  

STAP 4. CONTROLE EN TEST  CONTROLEER EN TEST DE AKOESTISCHE 

GLASBREUKMELDER 

 

 

 

STAP 1: CONTROLE INHOUD 

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen: 

1. Akoestische glasbreukmelder 

2. Lithium batterij 3,6V 1/2AA 

3. Zakje met schroeven en pluggen 

4. Klittenband voor montage 

 

 

 

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM 

Je gaat nu de akoestische glasbreukmelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem. 

 

Let op! De akoestische glasbreukmelder werkt alleen als de huiscentrale beschikt over de 

laatste firmwareversie. Als je huiscentrale nog gebruik maakt van een oude firmwareversie 

dan verschijnt automatisch in het tabblad "Overzicht" van je online omgeving de vraag of je 

de nieuwste firmware wilt installeren. Onderbreek het proces niet tijdens het updaten. 

 

1. Verwijder de kap van de akoestische glasbreukmelder door deze in een rechte beweging van 

de melder af te trekken. 

2. Plaats de batterij in het batterijvak. Let op de juiste positie van de polen. Als de batterij correct 

is geplaatst dan licht het interne LED-lampje 1 seconde op. 

3. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en 

het onderste lampje (Online) branden groen. 

4. Druk minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de 

huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar 

nieuwe accessoires. 

5. Druk op de aanmeldknop van de akoestische glasbreukmelder. Het interne LED-lampje van de 

akoestische glasbreukmelder licht 1 seconde op. De huiscentrale geeft een pieptoon wanneer 

de akoestische glasbreukmelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen 

als de akoestische glasbreukmelder al succesvol was aangemeld. Plaats de kap van de 

akoestische glasbreukmelder terug. 

6. Druk nogmaals gedurende minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale 

als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale 

status. 

7. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na 

enkele minuten de aangemelde akoestische glasbreukmelder verschijnen. 

8. Verander de naam van de akoestische glasbreukmelder zodat de akoestische 

glasbreukmelder makkelijk te herkennen is. 

 

 

 

Let op! De plakstrip kan maar 

één keer worden gebruikt en is 

alleen geschikt voor een 

schone, vetvrije en gladde 

ondergrond. 
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STAP 3: MONTAGE AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER 

Plaats de akoestische glasbreukmelder in de ruimte waar de kans op glasbreuk groot is. Test eerst 

met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt. 

 

Belangrijke richtlijnen 

 Plaats de melder op minimaal 1 meter afstand en maximaal 7 meter afstand van de te 

beveiligen ramen, en op minimaal 1,2 meter afstand van geluidsbronnen zoals een televisie, 

luidspreker of toegangsdeur. 

 Plaats de melder op een stabiel oppervlak in het zicht van de ramen die beveiligd moeten 

worden. Dit kan op de muur of het plafond zijn. 

 Vermijd ruimtes kleiner dan 3 x 3 meter. 

 Vermijd ruimtes waar geluidsdempende gordijnen of gesloten houten shutters hangen. 

 Vermijd ruimtes in de buurt van glas- en vuilnisbakken. 

 

Instructies 

1. De akoestische glasbreukmelder kan of met de klittenband of met de schroeven worden 

bevestigd. 

2. Voor bevestiging met schroeven: 

a. Gebruik de montagegaten in de akoestische glasbreukmelder om de te boren gaten 

op de muur of het plafond te markeren. 

b. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur. 

c. Schroef de akoestische glasbreukmelder vast op de muur of het plafond. 

 

Let op! De plakstrip kan maar één keer worden gebruikt en is alleen geschikt voor een schone, 

vetvrije en gladde ondergrond. 

 

 

 

STAP 4: CONTROLE EN TEST  

Om een juiste werking van de akoestische glasbreukmelder te controleren is het aan te raden het te 

testen. 

 

Ga bij de akoestische glasbreukmelder staan en klap hard in je handen. Wanneer het statuslampje 

op de melder 2 keer snel knippert dan is de akoestische glasbreukmelder correct geïnstalleerd. 

 

De handklaptest kan geen vals alarm veroorzaken omdat de akoestische glasbreukmelder dit geluid 

kan onderscheiden van het inslaan van een raam.  

 

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid. 

 

 

 

ONDERHOUD 

Batterij 

De akoestische glasbreukmelder wordt gevoed door een 3,6V 1/2AA lithium batterij. Afhankelijk van 

het gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De akoestische 

glasbreukmelder geeft zelf aan wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een 

maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen: 

1. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna 

leeg". 

2. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.  

3. Op de huiscentrale brandt het middelste lampje (Alarm) geel. Nadat de batterij is vervangen 

zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren. 

 

Batterij vervangen 

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld. 

2. Verwijder de kap van de akoestische glasbreukmelder. 

3. Verwijder de lege batterij en wacht 5 minuten voordat je deze vervangt door een nieuwe 3,6V 

1/2AA lithium batterij. 

4. Plaats de kap van de akoestische glasbreukmelder terug. LET OP! Plaats de kap pas terug 

nadat je de werking van de akoestische glasbreukmelder hebt getest.  

 


