
Geschikte locatie van het alarm 

Geschikte locatie van het alarm

Installatie instructies

Installatie 

Rookmelders voor een optimale bescherming Rookmelders voor een minimale bescherming 

Woonkamer 

Slaapkamer 

Badkamer WC

Slaapkamer Slaapkamer 

Keuken Eetkamer 

1 
Markeer de schroefgaten door 
middel van de montageplaat.

2 
Boor de schroefgaten.

3 
Bevestig de montageplaat met de 
bijgeleverde schroeven.

4 
Plaats de batterij in de houder van 
de melder.

5 
Bevestig de melder op de mon-
tageplaat en zorg ervoor dat deze 
goed vastzit.

6 
Test de melder met de testknop.

Op niet minder dan 30 cm van  
een zijmuur of plafond 

Aanvaardbare bevestigingsplaats Ideale bevestigingsplaats 

Muurmontage op  
minstens 15 cm  
van het plafond 

De ideale plaats is het midden van het plafond 
Minstens  

30 cm  

Maximum 
30 cm

Minstens
15cm 

“Dode lucht”  
ruimte 

 

Zolder

Badkamer

Keuken Garage

 

Rookmelder met ontsnappingslicht

Rook- en CO-melder

Brandladder

Brandblusdeken

Koolmonoxidemelder

Rookmelder - algemeen gebruik
- met alarmpauzeknop
- met lange levensduur batterij

Woonkamer

Slaapkamer

Hittemelder

Brandblusser

Andries Oppersma
www.brandweerkollum.nl
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