Rookmelders zijn onmisbaar

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U w

Wist u dat...
-

-

rookmelders jaarlijks honderden levens redden?
u een rookmelder eenvoudig zelf kunt installeren?
een rookmelder al vanaf € 5 te koop is?
u de rookmelder regelmatig stofvrij moet maken?

Soorten rookmelders

Het meest gebruikte type rookmelder is de optische melder. Deze melder maakt gebruik van
een lichtgevoelige cel, die de rook waarneemt. Er bestaan ook combimelders: dit zijn
rookmelders gecombineerd met een koolmonoxidemelder (CO). Plaatst u meerdere
rookmelders? Gebruik dan het liefst rookmelders die u met elkaar kunt verbinden. Gaat er één
melder af, dan gaan de andere ook.

TIP: Test uw rookmelder regelmatig!

Rookmelders gaan bij normaal gebruik en onderhoud zo’n tien jaar mee. Test regelmatig of de
melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop.
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Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Als u de batterij plaatst, plak dan meteen een
datumstickertje op de rookmelder. Zo weet u altijd wanneer hij voor het laatst is vervangen. Als
de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal.

Er zijn sinds kort ook rookmelders te koop waarvan de batterij tien jaar meegaat. Informeer er
naar bij de brandweerkazerne of bouwmarkt bij u in de buurt.

De beste plek:
-

-

in de gang of ruimte tussen keuken en woonkamer
op elke verdieping in huis
altijd aan het plafond
en meer dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van een vertrek

-

in de keuken of de badkamer
in de garage
bij een ventilator of ventilatieopening
boven de verwarming
op tochtige plekken

Niet:
-

U heeft dan veel kans op vals alarm. Of uw rookmelder gaat kapot doordat er teveel stof in
komt.

Keurmerk

Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. Bijvoorbeeld een rookmelder voorzien van een
logo ‘Politie keurmerk veilig wonen’. Op de website van het Keurmerkinstituut vindt u meer
informatie over goedgekeurde rookmelders. Ga naar www.keurmerk.nl en kijk bij: ‘Voor
consumenten’ en kies: ‘brandveiligheid’.
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Downloads:

Rookmelders en brandblussers.pdf (PDF, 105kb)

Veel gestelde vragen:

Waarom moet ik een rookmelder schoonmaken?
In de rookmelder zit een lichtbron. Als er rook bijkomt, wordt het licht verstoord. Dit wordt door
de melder waargenomen, waarna het alarm afgaat. Als zich teveel stof ophoopt in de melder
kan de lichtbron zijn werk niet meer goed doen. Daarom raden we aan de melder een keer per
jaar stofvrij te maken. Een mooi moment is als u de batterij vervangt.

Op welke plaats moet ik een combimelder plaatsen?
Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld in
een verwarmingstoestel. Het soortelijk gewicht van koolmonoxide is bijna gelijk aan dat van
lucht. Daardoor vermengt het zich met de stijgende warme lucht. In de ruimte waarin het
verwarmingstoestel staat, kan de combimelder dan ook het beste aan het plafond gemonteerd
worden. Voor aangrenzende ruimten gelden andere plaatsen. Voor de bepaling van de beste
plaats is dus eigenlijk maatwerk nodig, maar als richtlijn kunt u het plafond aanhouden.

Waarom moet een rookmelder aan het plafond worden bevestigd?
Rook is lichter dan lucht en stijgt dus op. Een ruimte wordt dan ook van boven naar onder
gevuld met rook. Aan het plafond wordt de rook dus het eerste opgemerkt.

Stel uw vraag:

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via dit mailformulier .
Vul uw e-mailadres in én uw bericht.
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