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Groepsaankoop rookmelders!

Stad Aarschot zet, in samenwerking met Hulpverleningszone Oost van Vlaams-
Brabant en Oscare vzw (Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en litte-
kens), in op brandveiligheid en biedt haar inwoners de kans om in het stadhuis voor-
delig rookmelders aan te schaffen. Naast de gewone optische rookmelder wordt 
een draadloos koppelbaar model aangeboden. Beide types bevatten een niet-ver-
vangbare batterij met een levensduur van 10 jaar. 
Meer info over deze groepsaankoop kan je terugvinden op www.aarschot.be.

Voorzien van een Lithium 3V niet verwijderbare 
batterij met een levensduur van 10 jaar.
Geleverd met bodemplaat met plakoptie. 
Eenvoudige montage zonder boren en 
schroeven.
Koppelbaar tot 12 rookmelders met draad.
Test- en pauzeknop.
Luid alarm (tot 85 dB).
Bijna-leeg-batterij signaal.

CE-markering.

 
.Optische rookmelder:

Type SA410Li - EN 14604
Merk BRK

Draadloos koppelbare rookmelder:
Type THERMOPTEK -WST-630-BNLT - EN 14604
Merk FireAngel

Voorzien van een Lithium 3V niet verwijderbare 
batterij met een levensduur van 10 jaar.
Draadloos koppelbaar via Wi-safe 2 (maximum
50 melders).
Test- en pauzeknop.
Luid alarm (tot 85 dB).
Bijna-leeg-batterij signaal.

.
CE-markering.
Afmeting 4,1cm x 13,1 diameter.

.

Rookmelders redden levens! Ze verwittigen je tijdig bij brand, zodat je tijdig je woning 
kunt verlaten. Plaats dus voldoende rookmelders.

www.aarschot.be

16euro

49euro

10 jaar garantie bij producent op melder en batterij.

10 jaar garantie bij producent op melder en batterij.



Test je rookmelders één keer per maand door op de 
testknop te drukken. Gebruik hiervoor NOOIT  “echte” 
rook zoals sigarettenrook.

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Om valse alarmen 
te vermijden en de goede werking te verzekeren, ont-
stof je één keer per maand je rookmelders. Dit kan met 
een stofdoek of met het borstelgedeelte van je stofzui-
ger.

Voldoende rookmelders redden levens!
Belangrijk is om alle kamers te voorzien van een rook-
melder, met als uitzondering de keuken, de badkamer 
en de garage. Maar hier is uiteraard ook een risico op 
brand, dus plaats een rookmelder in de nabijheid van 
deze ruimtes.

Een ingeoefend vluchtplan zorgt ervoor dat jij en je ge-
zin tijdig je woning kunnen verlaten. Bespreek met heel 
de familie wie er bij brand wat gaat doen (bijvoorbeeld 
wie neemt de kinderen mee, langs welke weg kan je 
naar buiten, waar hangt een sleutel, …). Op de weg 
naar buiten, sluit zoveel mogelijk deuren. Op die manier 
wordt de brand zo veel mogelijk opgesloten.

Waar spreken jullie buiten af? Zorg eerst dat jullie alle-
maal buiten zijn en bel dan pas naar de hulpdiensten 
via het gratis nummer 112. Beschik je niet over een 
vluchtroute, sluit zoveel mogelijk deuren en begeef je 
naar het venster aan de straatzijde. Laat via 112 weten 
op welke verdieping je je bevindt.
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PLAATS

TEST

ONTSTOF

VLUCHT

BEL 112



ROOKMELDERS REDDEN LEVENS!
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