Heeft u er ook een? Een brand(rook)melder
Natuurlijk heeft u er ook een, of toch niet? Het is wel van belang dat u er ook een heeft en
mogelijk meerdere.
Al eerder hebben we aandacht besteed aan dit onderwerp dat alles te maken heeft met uw
veiligheid in de woning. Wist u dat er jaarlijks ruim 5400 woningbranden zijn en dat bij
woningbranden ook slachtoffers zijn te betreuren, wat soms voorkomen had kunnen worden
mits er maar gebruik was gemaakt van brandmelders, zo u wilt rookmelders. Zo’n melder
kan levensreddend zijn.
Een rookmelder plaatst u in de verkeersgebieden. Minimaal een op de slaapverdieping, bij
voorkeur ook een melder op de woonverdieping en op de zolderverdieping. Wellicht heeft u
wel eens gehoord van een thermische rookmelder. Dat zijn melders die pas reageren op een
hoge temperatuur en daardoor geschikt zijn voor in de keuken.
Overweegt u de aanschaf van een rookmelder kies er dan een met een lithium cel. Dat is
een batterij die 10 jaar meegaat. Deze melders zijn o.a. leverbaar van het fabricaat First
Alert. Dan heeft u daar geen omkijken meer naar. Dat klinkt leuk, maar u moet wel
regelmatig even de rookmelders testen. Niet door brand te maken, maar door de testknop te
gebruiken. Ga ook even met de stofzuiger langs de melder om te voorkomen dat er stof in de
melder blijft zitten waardoor er wellicht valse alarmen kunnen ontstaan. Niet elke dag, maar
regelmatig.
Een rookmelder moet altijd ca. 50 cm. van een wand, muur of balk gemonteerd worden. De
melder moet altijd aan het plafond worden aangebracht m.u.v. een schuin dak, en mag niet
in een trapgat worden geplaatst.
Heeft u een woning van na 2003, dan heeft u wellicht vanuit de bouw al een of meerdere
rookmelders. Vanaf 2003 zijn rookmelders bij nieuwbouw verplicht. Zo’n melder is
aangesloten op het lichtnet van 230 volt en tevens voorzien van een back-up batterij. Heeft u
meerdere rookmelders dan is het heel mooi als deze onderling zijn gekoppeld zodat bij een
alarm elke rookmelder een signaal geeft.
Wat doet u bij een alarm? Bent u met meerdere mensen in huis, dan waarschuwt u die snel.
Als u alleen in huis bent gaat u direct naar buiten en belt meteen 112. De brandweer is beter
in brandbestrijding dan u. U moet zich realiseren dat u maar 3 minuten heeft om uw woning
te verlaten voordat de boel in lichterlaaie staat. Dus probeer niet nog van alles mee te
nemen; uw eigen veiligheid en die van uw eventuele medebewoners staat voorop.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Loop dan eens binnen bij de plaatselijke
brandweer of kijk op www.brandweer.nl of www.watdoejijbijbrand.nl
Er zijn bij de brandweer ook meerdere folders beschikbaar met informatie over het
voorkomen van brand en andere tips.

