
 

Rookmelders 
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en prijsklassen. Kies altijd voor een 

goedgekeurde rookmelder. Het Europese keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmelder voldoet 
aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid 
en milieuaspecten. Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen nog worden verkocht. 

Let er bij de aanschaf op of de rookmelder werkt op batterijen die jaarlijks vervangen moeten 
worden of dat er een batterij in de melder zit die vijf of tien jaar meegaat. Een rookmelder met een 

batterij die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf wel duurder maar levert veel gemak omdat je 
niet steeds weer een  nieuwe batterij hoeft te plaatsen. 

Gekoppelde melders  

Wil je meerdere melders in huis ophangen? Zorg er dan voor dat de melders aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Dit kan gewoon draadloos. Als één melder in huis afgaat door rook, dan gaat het 
signaal af bij alle melders die gekoppeld zijn. Je wordt eerder gewaarschuwd. Als je ligt te slapen 
en er ontstaat beneden brand, is het goed om dat te weten als de brand alleen nog maar beneden 
is. Je hebt zo dus een grotere overlevingskans. 

Gekoppelde melders zijn ook handig als je die deelt met de buren. Zo kun je nog eerder een brand 

ontdekken en elkaar waarschuwen of helpen. 

Handig om te weten  

 Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN 14604; 

 Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar; 

 Plaats in elke kamer een rookmelder; 

 In de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op vals alarm; 

 Installeer de rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant; 

 Test je rookmelders één keer per maand door op de testknop te drukken; 

 Hou je rookmelders stofvrij; 

 Vervang je rookmelders om de 10 jaar. 

 


