Een sluipmoordenaar
Een beetje vreemde titel voor een artikel op de website van KBO Provincie Utrecht, het lijkt
vreemd, maar op het gebied van veiligheid zijn er vele sluipmoordenaars. Eén daarvan is
koolmonoxide, dat vrij komt bij verbranding met name als de verbranding niet goed is en/of
de verbrandingsgassen niet goed worden afgevoerd.
CV-ketels, open haarden, houtkachels en gasgeisers zijn apparaten die bij een slechte
verbranding of andersinds koolmonoxide kunnen produceren met alle gevolgen van dien.
Wist u dat jaarlijks 11 mensen overlijden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging en
dat ca. 160 mensen hiervoor in het ziekenhuis worden opgenomen? Vele honderden
mensen moet zich jaarlijks laten behandelen bij de Spoed Eisende Hulp omdat ze met
koolmonoxide in aanraking zijn gekomen. De cijfers liegen er niet om.
Kunt u koolmonoxidevergiftiging voorkomen? Ja dat kan. Jaarlijks onderhoud van apparatuur
en voldoende ventileren, want voor een goede verbranding is zuurstof nodig.
En als het dan toch fout gaat, hoe kan ik dan zien of ik risico loop? Jammer, maar dat kan
niet. Koolmonoxide is kleurloos en reukloos. Een sluipmoordenaar die je niet ziet en ruikt.
Toch kunt u wat doen. Monteer goedgekeurde koolmonoxidemelders op de juiste plaats en
de juiste hoogte. Maar wat zijn dan goedgekeurde melders en wat is de juiste plaats en
montage-hoogte? Daar is in het verleden nogal verschillend over gedacht. Door het
uitvoeren van metingen en testen zijn er inmiddels duidelijke richtlijnen m.b.t. de montage
van koolmonoxidemelders.
Wat is de juiste plaats om een koolmonoxidemelder te monteren?
Plaatst u de melder in een ruimte waar geen verbrandings-apparaat staat of hangt,
bijvoorbeeld in de slaapkamer, dan monteert u de melder op een hoogte van ca. 75 cm
(slaaphoogte) boven de vloer.
In een verblijfsruimte, bijvoorbeeld de woonkamer, mits daar geen verbrandingsapparaat
(open haard, houtkachel enz.) staat, monteert u de melder op een hoogte van ca. 150 cm.
Dit is echter afhankelijk van de activiteiten die in de verblijfsruimte worden gedaan. Een
handige regel is op ademhoogte.
In ruimten waar wel verbrandingsapparatuur staat opgesteld monteert u de
koolmonoxidemelder aan het plafond op een minimale afstand van 30 cm van een wand en
horizontaal ca. 1 tot max. 3 meter van het verbrandingsapparaat bijvoorbeeld de CV-ketel.
Is montage aan het plafond niet mogelijk, monteer de melder dan aan de wand op 30 tot 80
cm onder het plafond, maar altijd hoger dan de aanwezige deuren. In zo’n situatie eveneens
horizontaal ca. 1 tot max. 3 meter van het verbrandingsapparaat.
In een ruimte met een schuin dak, zoals een zolder monteert u de melder aan de hoge kant
tegen het schuine dak op ca. 1 tot 3 meter van het verbrandingsapparaat. Monteer de melder
nooit helemaal in de punt van het dak.
Indien u de koolmonoxidemelder aan het plafond monteert, kunt u gebruikmaken van een
combinatiemelder. Dat is een koolmonoxide-melder gecombineerd met een brandmelder.
Zo’n combinatiemelder mag alleen aan het plafond worden gemonteerd.
Melders dient u altijd zodanig te monteren dat ventilatieroosters, te
openen ramen e.d. geen invloed hebben op de goede werking. Ook
montage achter gordijnen, kasten bedden e.d. is niet toegestaan. Elke afscherming van de
melder zal de werking sterk beïnvloeden en geen alarm geven wanneer dat noodzakelijk is.
Het gaat om uw veiligheid ook al staat zo’n melder aan het plafond of de wand niet fraai en
past die waarschijnlijk niet bij uw interieur.

Wilt u meer weten over veiligheid m.b.t. koolmonoxidemelders kijkt u dan eens op
www.brandweer.nl Op die site vindt u ook de hier beschreven montage tips.

