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Brand

Brand, en daarmee 
rookontwikkeling, 
ontstaat vaak zonder dat 
de bewoners van een huis 
het in de gaten hebben. 
De meeste doden vallen ’s 
nachts, als mensen slapen, 
bijvoorbeeld door het 

roken van een sigaret 
in bed. Kortsluiting, 
een vonk uit de nog 
smeulende open haard, 
een vergeten kaars, 
blikseminslag of een 
overslaande brand zijn 
veel voorkomende 
oorzaken. Als er brand 
uitbreekt terwijl u slaapt, 

is het gevaar op 
persoonlijk letsel zeer 
groot. Want wie slaapt, 
ruikt niets en wordt door 
giftige gassen verder 
in slaap gebracht. 
In de praktijk kost het 
wakker maken van 
gezinsleden en kinderen 
veel tijd. En dat terwijl 

vuur zich in 2 à 3 minuten 
door het hele huis kan 
verspreiden. Brand kan 
overal in huis en op ieder 
moment toeslaan. Het 
nemen van preventie-
maatregelen kan echter 
uw leven en dat van 
uw gezin redden.



Rookmelders

Waarom een 
rookmelder?
Rookmelders waarschuwen 
bij de eerste tekenen van 
rook door middel van 
een indringend signaal. 

Een goed geluidsalarm 
is de enige manier om 
u te waarschuwen 
wanneer u slaapt. 
De geluidssterkte van 
een rookmelder gaat zelfs 
door gesloten deuren 
en ligt rond de 85 decibel.

• Als u slaapt, ruikt u niets.
Bij brand komen giftige 
gassen vrij, die u in een 
diepere slaap brengen, 
waardoor uw reuk-
vermogen drastisch 
vermindert. Het gevolg 
hiervan is dat u de rook-
lucht niet kunt ruiken.

• Rook en vuur kunnen 
uw gezin binnen 
3 minuten verstikken.
Als u toch wakker schrikt, 
kan rook u binnen 
3 minuten verstikken. 
Rook is heet, pikzwart 
en zeer giftig. Zelfs 
bij een brand overdag 
kunt u bijna niets zien 
en verliest u uw gevoel 
voor oriëntatie.
Het inademen ervan 
leidt tot snel verlies van 
het bewustzijn. Verder 
veroorzaakt brand een 
intense hitte. 
Zo intens dat het 
menselijk lichaam stopt 
met functioneren.

Waar bevestigen?
Wij adviseren u:
•  Minimaal 2 rookmelders 

te plaatsen. 
•  Op elke verdieping 

van uw woning een 
rook-melder te plaatsen.

•  Een rookmelder 
in de gang buiten elke 
slaap-kamer te plaatsen.

•  Een rookmelder 
in elke verblijfsruimte 
te plaatsen.

•  Rookmelders met elkaar 
door te verbinden.

•  Een rookmelder 
te plaatsen in kamers 
waarin elektrische 
apparatuur wordt 
gebruikt.

•  Een rookmelder 
te plaatsen in elke 
slaapkamer.

•  Een rookmelder zowel 
aan de onderzijde als 
de bovenzijde van het 
trapgat te plaatsen.

•  Extra rookmelders 
te plaatsen in uw hal, 
overloop, zolderkamer, 
bijkeuken of opslag-
kamer.

Onderhoud 
van rookmelders
Uw rookmelder is zo 
ontwikkeld dat deze 
een minimaal onderhoud 
nodig heeft. 
Om uw rookmelder altijd 
goed te laten 
functioneren, moet u:
• De rookmelder wekelijks 
 testen met de testknop. 
•  De batterij onmiddellijk 

vervangen wanneer de 
“pieptoon” voor een 
zwakke batterij eens 
per minuut klinkt. 

•  De rookmelder altijd 
testen na een periode 
van afwezigheid. 

•  Gebruik de stofzuiger 
met een zachte borstel 
minimaal vier maal per 
jaar om het stof van
de rookmelder 
te verwijderen.

Soorten rookmelders
Alle bij GAMMA 
verkrijgbare rookmelders 
•  Werken op batterij 

(m.u.v. de optische 
rookmelder 230 volt).

•  Zijn draadloos 
en worden inclusief 
batterij en montage-
benodigdheden geleverd.

•  Geven 30 dagen lang 
een piepsignaal wanneer 
de batterij leeg raakt.

•  Hebben een testknop 
waarmee alle functies 
kunnen worden getest.

Rookmelder voor 
algemeen gebruik:
Gemiddeld vinden 
er jaarlijks in Nederland 
meer dan 5.000 woning-
branden plaats. 
In de meeste gevallen is 
de oorzaak een smeulende 
brand. Dit type brand 
veroorzaakt jaarlijks bijna 
driekwart van de slacht-
offers. Een optische rook-
melder alarmeert zeer snel 
bij smeulende branden en 
geeft uw gezin kostbare 
tijd om te vluchten.
Een optische rookmelder 
werkt volgens het fotocel 
principe. Dit betekent dat 
de melder continu de lucht 
controleert op rook ten 
gevolge van brand. Zodra 
er rook in de melder komt 
geeft deze meteen een 
alarmmelding.  
•  Ideaal voor algemeen 

gebruik in de woonkamer 
of slaapkamer.

• Pauzeknop
• 10 jaar garantie.

Deze rookmelder heeft 
GAMMA in drie varianten:
Het instapmodel, 
basismodel en de 
“Long Life” versie. 
Deze “LongLife” 
rookmelder heeft dezelfde 
specificaties als het 
instap- en basismodel. 
Maar is vanuit de fabriek 
voorzien van een zgn. 
lithium batterij die 
een lange levensduur 
garandeert. Hiermee hoeft 
u dus niet zo vaak de 
batterij te vervangen en 
bent u er voor zeer lange 
tijd zeker van dat de rook-

melder werkt. 
De “LongLife” rookmelder 
is uitgerust met een 
ingebouwde lithium 
batterij die minimaal 
10 jaar meegaat.

Rookmelder 
met ontsnappingslicht
Verlicht en markeert uw 
vluchtroute met een 
krachtige lichtbundel.
•  Ideaal voor trapgat, 

overloop of hal.
•  Uitgerust met een 

test- en pauzeknop 
en 9V alkaline batterij.

• 10 jaar garantie.



Optische rookmelder, 
230 volt
Deze optische rookmelder 
is nagenoeg onderhouds-
vrij en heeft dezelfde 
specificaties als de melders 
die werken op batterijen. 
Geen batterijen meer 
vervangen maar altijd 
operationeel door gebruik 
van de 230 volt net-
spanning. Mocht de 
stroom uitvallen dan 
neemt de ingebouwde 
noodbatterij de werking 
over.
•  Ideaal voor woonkamer, 

slaapkamer of hal.
•  Voldoet aan de eisen 

van de NEN2555(verplicht 
volgens het bouwbesluit) 
en hebben het KOMO 
keurmerk.

Hittemelder
Niet in alle ruimte is 
het mogelijk om een 
rookmelder te plaatsen. 
Bijvoorbeeld in de keuken 
of ruimte waar veel
gerookt wordt is er met 
de normale rookmelders 
veel kans op valse 
meldingen. Met de 
speciale hittemelder kunt 
u ook deze ruimte 
optimaal beveiligen. 
De hittemelder reageert 
als de temperatuur in de 
ruimte boven de 57°C 
komt. Hittemelders zijn 
geen vervanging van 
rookmelders, maar 
worden als extra 
beveiliging geplaatst. 
Deze reageert niet op 
rook, maar op hitte die 
ontstaat door brand.
•  Ideaal voor keuken 

of garage.
• 5 jaar garantie.

Wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide (CO) is een 
onzichtbaar, reukloos, 
smaakloos en dodelijk gas, 
dat door onvolledige 
verbranding van
bv. aardgas, hout of kolen 
geproduceerd wordt. Het 
is een zeer giftig gas dat 
250 keer sneller in het 
bloed wordt opgenomen 
dan zuurstof. Het CO-gas is 
een sluipmoordenaar: 
u kunt het niet zien, 
proeven of ruiken. 
Koolmonoxide kan al 
fataal zijn voordat u weet 
dat het aanwezig is. 

Potentiële bronnen van 
koolmonoxide in uw 
woning zijn: gaskachels, 
boilers, (bad)geisers, 
hout-/en kolenkachels, 
houtskoolbranders, 
CV-ketels, open haarden 
en gasfornuizen. Een 
verstopte schoorsteen, een 
geblokkeerde schoorsteen-
opening of onjuist luchten 
kan ook problemen 
veroorzaken. 
Koolmonoxide kan 
voorkomen in ieder huis, 
zowel oud als nieuw.

Waarom een 
koolmonoxide-
melder?
Een koolmonoxidemelder 
waarschuwt u vroegtijdig 
voor een gevaarlijke 
concentratie kool-
monoxide door middel 
van een luid alarmsignaal.

Waar bevestigen?
Wij adviseren u:
- Minimaal één 

kool monoxidemelder 
in uw huis te plaatsen.

- Een melder te plaatsen 
in een ruimte waar 
zich een potentiële 
koolmonoxidebron 
bevindt (uitgezonderd 
de bad kamer 
en keuken).

Een veel gehoord mis-
verstand is dat kool-
monoxide zwaarder 
is dan lucht en dus naar 
de grond zou zakken. 
Echter, koolmonoxide 
hecht zich snel aan 
zuurstof en verspreidt 
zich gelijkmatig over een 
ruimte. Door de warmte 
zal de lucht stijgen. De 
beste locatie voor een 
koolmonoxide melder 
is vanaf 1 meter hoogte 
aan de muur, of aan het 
plafond.

Soorten kool-
monoxidemelders
De bij GAMMA verkrijg-
bare koolmonoxide-
melders:
• Waarschuwen u vroeg-

tijdig voor een gevaar-
lijke concentratie CO,

• Geven een luid 
alarm signaal,

• Hebben een pauze-
en testknop.

Koolmonoxidemelder
• Werkt op 2 x AA 

alkaline batterijen.
• Is draadloos.
• Is vrijwel overal 

te plaatsen.
• Wandbevestiging 

mogelijk.
• Geeft status batterij aan.
• 5 jaar garantie.

Combi: Rook- 
en koolmonoxidemelder
De combimelder 
is een rook- en kool-
monoxidemelder in één. 
Het waarschuwt voor 
twee dodelijke gevaren 
in huis: brand (rook) en 
vergiftiging (CO).
-  Werkt op 2 AA 

batterijen.
-  Geeft de status van 

de batterijen aan.
- met test- en pauzeknop.
- 5 jaar garantie.

Koolmonoxide



Ondanks alle preventieve 
maatregelen kan er toch 
brand in huis ontstaan. 
Zorg dan dat u de juiste 
brandbestrijdingsmiddelen 
paraat heeft.

Branddeken
De bij GAMMA 
verkrijgbare branddeken:
• Is geschikt om 

frituurpan-, braadpan-, 
vuilnisbak- en kleding-
branden te doven.

• Is compact opgeborgen 
en heeft een 
uitgevouwen formaat 
van 1x1 meter. 

• Heeft handgrepen 
en is eenvoudig te 
gebruiken.

• Kan aan de wand 
bevestigd worden.

• Voldoet aan de 
EN1869:1997

Brandblussers
Tevens dient u in nood-
situaties te kunnen 
ver trouwen op 
betrouwbare brand-
bestrijdings apparatuur. 
Wie in het vroegste 
stadium ingrijpt kan 
de schade zoveel mogelijk 
beperken. Naast een 
goede rook melder, is een 
betrouwbare brandblusser 
dus nood zakelijk. 

GAMMA heeft 2 soorten 
brandblussers: 
poeder- en sproeischuim- 
blussers. De sproeischuim-
blusser bevat een schone, 
op water gebaseerde 
blusstof en heeft een goed 
blus vermogen. De blusstof 
kan gericht opgebracht 

worden. De poederblusser 
bevat een op zout 
gebaseerde blusstof 
met een uitstekend blus-
vermogen dat een breed 
verspreidingsveld heeft.

Rijkskeur
De brandblussers bij 
GAMMA zijn rijksgoed-
gekeurd. De poeder-
blussers bevatten een 
ABC poeder, welke voor 
alle type branden geschikt 
is. De sproeischuimblussers 
be vatten o.a. water 
en conserverings middel, 
dat voor de A en B 
branden geschikt is.
A = organische branden;
 hout, papier, textiel  
 etc.
B = vloeistofbranden.
C = gasbranden.

Manometer
De blussers van FireX zijn 
meestal voorzien van een 
manometer. Deze meter 
geeft de druk in de 
blusser aan. Aan de hand 
van deze meter kunt u zelf 
controleren in welke staat 
de blusser verkeert. 
Let op: Als gevolg van 
temperatuurswisselingen 
kan de druk binnenin 
het apparaat variëren 
en daardoor de stand 
van de meter beïnvloeden. 
De mano meter behoort 
in het groen te staan.

Garantie
Op het brandblusapparaat 
zit één jaar garantie op 
fabricagefouten. 
Daarbij gelden de 
volgende voorwaarden: 

Het apparaat dient 
onbeschadigd te zijn. 
Tevens dienen de borg-
pen en de plastic 
verzegeling boven in de 
afsluiter nog aanwezig 
te zijn. Wanneer de ver-
zegeling en/of de borgpen 
niet meer in de afsluiter 
van de blusser aanwezig 
zijn vervalt de garantie.

Houdbaarheid
De blussers kennen geen 
houdbaarheidsdatum. 
De blusser kan, mits deze 
niet gebruikt is of zicht-
bare schade vertoont, 
jaren mee. Aan te bevelen 
is om de blusser één maal 
per jaar te (laten) 
controleren. Voor 
bedrijven en organisaties 
is het verplicht om dit 
periodiek door een erkend 
bedrijf te laten doen en 
kan geschieden via elk 
REOB erkend brand-
beveiligingsbedrijf. Voor 
de “ gewone”  burgers 
is dit geen verplichting. 
Door de manometer 
regelmatig te controleren 
is het gebruik voldoende 
gegarandeerd.

Tenslotte raden wij u aan, 
indien uw huis meerdere 
verdiepingen telt, een 
brandladder te plaatsen. 
Daarmee kunt u uw huis 
verlaten indien blussen 
niet meer mogelijk 
is en als blijkt dat de 
gebruikelijke vluchtwegen 
onveilig zijn. 

De voordelen van de bij
GAMMA verkrijgbare
brandladders:
• Sterke metalen 

constructie.
•  Lengte: 4.5 meter 

en 7.3 meter
•  Draaggewicht: 

getest tot 510 kg.
• Geheel gemonteerd.
•  Eenvoudig te gebruiken 

en op te bergen.

Alvorens de brandladder 
op te bergen:

- Kies een geschikt raam 
van waaruit ontsnappen 
mogelijk is; zorg 
er voor dat planten, 
bomen of andere 
obstakels de ontsnapping 
niet belemmeren.

- Test of de grijphaken 
over het gekozen 
raamkozijn passen.

- Test of de brandladder 
lang genoeg is om veilig 
te kunnen ontsnappen.

Waar opbergen?
U kunt de brandladder
plaatsen:
- Op de eerste verdieping.
- Indien uw huis meerdere 

verdiepingen heeft, kunt 
u op iedere verdieping 
een ladder opbergen.

- Berg de ladder op waar 
deze eenvoudig kan 
worden gepakt, in de 
buurt van de gekozen 
vluchtweg.

Brand-
bestrijding Ontsnappen



Hoe veilig is uw huis?

Het bovenstaande huis is een goede richtlijn voor als u uw huis gaat beveiligen. 
Maar elk huis is anders en elke inrichting is anders. Aan de hand van de legenda hierboven 
kunt u per leefruimte bepalen welke brandveiligheidsproducten voor uw huis geschikt zijn.

     
Zolder

Slaapkamer Badkamer

Woonkamer
 

Keuken
Garage

Rookmelder   
● algemeen gebruik     
●  met lange levensduur batterij 
Rookmelder met ontsnappingslicht 
Rook- en CO-melder 

Hittemelder 
Brandblusdeken 
Brandblusser 
Brandladder 



Kijk voor meer klusinfor matie op de GAMMA internetsite: www.gamma.com. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Fo
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Welke blusser waar?
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Poederblusser

Poederblusser

Poederblusser

Poederblusser

Schuimblusser

Schuimblusser

2L

6L

CO2 blusser
2kg


