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INSTALLATIEHANDLEIDING LEKKAGEMELDER 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig lekkagemelder. 

 

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. De klantenservice van WoonVeilig is op werkdagen van 08.00 

tot 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 388 88 88 (€ 0,15 per minuut). Vragen kun je 

ook stellen via het volgende e-mailadres: klantenservice@woonveilig.nl.  

 

Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken, neem dan contact op met 

de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice. 

 

Lekkagemelder 

De lekkagemelder activeert het alarm zodra beide metalen pennetjes van de sensor water 

detecteren. De WoonVeilig lekkagemelder is altijd actief of het alarmsysteem nu is ingeschakeld of 

niet. 

 

Je kunt de lekkagemelder overal in huis plaatsen waar kans op overstroming of instroming van 

water bestaat. Bijvoorbeeld onder een wasmachine of aanrecht, onder een afvoer of bij de voor- of 

achterdeur van je huis. 

 

Bepaal zelf vanaf welke hoogte de lekkagemelder water moet detecteren door de sensor op de 

gewenste hoogte te plaatsen. 

 

 

 

ONDERDELEN LEKKAGEMELDER 

1. Sensor – Beide metalen pennetjes moeten in aanraking komen met water voor een 

alarmmelding. 

2. Batterijvak – Om de batterijen in te plaatsen. 

3. Aanmeldknop – Om de lekkagemelder toe te voegen aan het alarmsysteem. 

 

 
 
Functies lekkagemelder 

Als de lekkagemelder water detecteert, worden er standaard 2 alarmmeldingen verstuurd: 

1. Wanneer de sensor voor het eerst in contact komt met water, worden direct alle geregistreerde 

contactpersonen gewaarschuwd. De huiscentrale geeft een constant en zacht geluidsignaal af. 

2. Wanneer de sensor 2 minuten na de eerste lekkagemelding nog altijd een lekkage detecteert, 

stuurt de lekkagemelder nogmaals een alarmmelding aan alle geregistreerde contactpersonen. 

De huiscentrale geeft een constant en zacht geluidsignaal af. Na de tweede alarmmelding gaat 

de lekkagemelder, indien de sensor in contact blijft met water, in 'slaapmodus' en wordt er 

geen alarmmelding meer gegeven. 

 

Zodra de sensor niet langer contact maakt met water, stuurt de lekkagemelder een bevestiging om 

aan te geven dat de alarmsituatie niet langer van kracht is. De lekkagemelder keert 

terug naar de normale modus en zal, in geval van nieuw contact met water, het alarm weer 

activeren. 

 

Telefoonnummer WoonVeilig 

0900-388 88 88 

 

 

 

 

E-mail WoonVeilig 

klantenservice@woonveilig.nl 

 

http://www.woonveilig.nl/
mailto:klantenservice@woonveilig.nl
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INSTALLEREN VAN DE LEKKAGEMELDER 

Het installatieproces van de WoonVeilig lekkagemelder bestaat uit vier eenvoudige stappen. 

 

STAP 1.  CONTROLE INHOUD 
CONTROLEER DE INHOUD VAN DE 

DOOS 

STAP 2. 
AANMELDEN OP 

ALARMSYSTEEM 

KOPPEL DE LEKKAGEMELDER AAN HET 

WOONVEILIG ALARMSYSTEEM 

STAP 3. 
MONTAGE 

LEKKAGEMELDER 

BEPAAL DE LOCATIE EN MONTEER DE 

LEKKAGEMELDER 

STAP 4. CONTROLE EN TEST  
CONTROLEER EN TEST DE 

LEKKAGEMELDER 

 

 

 

STAP 1: CONTROLE INHOUD 

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen: 

1. Lekkagemelder 

2. Zakje met schroeven en pluggen 

3. Bevestigingsmateriaal voor sensor 

4. 4 x 1,5V AAA alkalinebatterijen 

 

 

 

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM 

Je gaat nu de lekkagemelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem. 

 

1. Open de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant los te draaien. 

2. Plaats de vier batterijen in het batterijvak. Let op de juiste positie van de polen. Sluit de 

lekkagemelder nog niet. 

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

het onderste lampje (Online) branden groen. 

4. Druk op de knop “Bevestigen” aan de zijkant van de huiscentrale. Het lampje “Status” knippert 

groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires. 

5. Druk op de aanmeldknop van de lekkagemelder. De huiscentrale geeft een eentonige pieptoon 

wanneer de lekkagemelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft een tweetonige 

pieptoon als de lekkagemelder al succesvol was aangemeld. 

6. Sluit de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant vast te draaien. 

7. Druk nogmaals op de knop “Bevestigen” van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt 

aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status. 

8. Log nu in op je persoonlijke WoonVeilig pagina en ga naar het tabblad “Alarmsysteem”. Hier 

zie je na enkele minuten de aangemelde lekkagemelder verschijnen. 

9. Verander de naam van de lekkagemelder zodat de lekkagemelder makkelijk te herkennen is. 

 

 

 

STAP 3: MONTAGE LEKKAGEMELDER 

Plaats de lekkagemelder in de ruimte waar de kans op lekkage groot is. Test eerst met de 

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

 

Instructies 

1. Plaats de sensor voorzichtig op het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Zorg dat de beide 

metalen pennetjes vrij liggen op de plek waar de kans op lekkage groot is.  

2. Verwijder de achterkant van de kleefstrip op het bevestigingsmateriaal en druk deze krachtig 

vast op de gewenste plek en hoogte. 
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3. Open de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant los te draaien. 

4. Gebruik de voorgestanste gaten op de achterkant van de lekkagemelder om de te boren gaten 

op de gewenste plek te markeren. 

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

6. Bevestig de achterkant van de lekkagemelder met de schroeven. 

7. Sluit de lekkagemelder en schroef deze weer dicht. 

 

 

 

STAP 4: CONTROLE EN TEST 

Om een juiste werking van de lekkagemelder te controleren is het aan te raden het te testen. 

 

Maak watercontact met de sensor van de lekkagemelder. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is 

de lekkagemelder correct geïnstalleerd. 

 

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid. 

 

 
ONDERHOUD 

Batterijen 

De lekkagemelder wordt gevoed door vier 1,5V AAA alkalinebatterijen. Afhankelijk van het gebruik 

hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De lekkagemelder geeft zelf aan 

wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen nog ongeveer een maand voeding heeft krijg 

je de volgende meldingen: 

1. Op je persoonlijke WoonVeilig pagina vind je onder het tabblad “Alarmmeldingen” de melding 

“Batterij bijna leeg”. 

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

3. Op de huiscentrale branden het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) 

groen. Het middelste lampje (Melding) brandt geel. Nadat de batterijen zijn vervangen zal de 

huiscentrale weer in de normale status terugkeren. 

 

Batterijen vervangen 

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld. 

2. Open de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant los te draaien. 

3. Verwijder de lege batterijen en vervang ze door vier nieuwe 1,5V AAA alkalinebatterijen. Let op 

de juiste positie van de polen. 

4. Sluit de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant vast te draaien. 
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