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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. 

 
Oog op installatie 

Gefeliciteerd met dit Pneuman paneel, dat met de grootste zorg volgens CE richtlijnen is 
geproduceerd en afgeleverd. Controleer het paneel vóór installatie op beschadigingen 
of onvolkomenheden. Neem zo nodig contact op. 

Het paneel kan opgehangen worden aan een vlakke muur. Zorg voor deugdelijk bevestigings-
materiaal. Aansluiten mag alleen door gekwalificeerd personeel met in acht neming van de NEN 
1010 en NEN/EN/IEC 61439. Aanvullende informatie staat in het installatiepakket dat is 
bijgevoegd. De conformiteits-verklaring is te downloaden vanaf onze site. 

 
Oog op gebruik 

Brandmeldpanelen worden bediend door daartoe bevoegde BHV’ers en Brandweer. 
Bedieningspanelen door daarvoor geautoriseerde personen. Digitale panelen zijn 
voorzien van een specifieke handleiding 

 
Oog op onderhoud 

Een Pneuman paneel is vrijwel volledig opgebouwd uit onderhoudsvrije componenten. 
Houdt u zich voor schoonmaken en inspectie aan de volgende voorschriften om een 
lange levensduur te garanderen. 

Gebruik een zachte vochtige doek met eventueel een mild reinigingsmiddel om het front en de 
behuizing te reinigen. Beslist geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Een geschikte glas reiniger 
mag gebruikt worden op het venster (bij vandaalbestendige en buitenpanelen). 
Alleen gekwalificeerde monteurs mogen onderhoud en inspectie uitvoeren aan spanningskabels, 
elektrische componenten en interne bedrading. 
Aanbevolen wordt ventilatie- en afwateringsroosters (indien van toepassing) halfjaarlijks te 
reinigen. Het benodigde onderhoud kan door de eindgebruiker zelf uitgevoerd worden.  
Jaarlijks dienen de thermostaat en verwarming op werking gecontroleerd te worden door een 
gekwalificeerde monteur. 
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Op www.pneuman.nl staat uitgebreide productinformatie.  
Op materialen en werking geeft Pneuman 1 jaar garantie. 
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