
Maak uw woning brandveilig met- optioneel bij pakket 2

Belangrijke informatie over de 
rookmelders in uw nieuwe woning.



- veiligheid voor u en uw gezin
Brandveilig wonen is het allerbelangrijkste!.  Daarom zijn rookmelders verplicht gesteld in het 
bouwbesluit.
In deze brochure staat belangrijke informatie    en aanvullende instructies   voor het behoud van een 
goede werking van uw  slimme rookmelders.  Als u vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. 
Wij helpen u graag.

Beschermkap 
Bij de oplevering van uw woning zijn de rookmelders voorzien van stofkappen. Verwijder deze pas als 
u helemaal klaar bent met alle werkzaamheden. Controleer of deze kappen goed op de melders zijn
gedrukt.

Test en onderhoud.
Een rookmelders is stand-by als de groenled brandt en de rode led 1 x 50 sec knippert.
Test uw rookmelders eenmaal per week. Druk op de testknop. De rode led op de melder knippert 
tijdens het hoorbare alarmsignaal.  Ook de andere rookmelders gaan af.

Onderhoud van uw rookmelders
Net als de meeste apparaten in uw woning, hebben ook rookmelders periodiek onderhoud nodig. 
Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Maak rookmelders 1 x per drie maanden schoon bijv. met het 
kleine borstelmondstuk van uw stofzuiger en een licht vochtige doek. Zo verwijderd u eenvoudig stof 
en voorkomt u ongewenst alarm.  Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur aanzienlijk.en bij 
regelmatig onderhoud verlengt de levensduur aanzienlijk.

Ongewenst alarm
Als u weet dat het om een ongewenst alarm gaat, kunt u het alarmsignaal tijdelijk uitzetten door op de 
test- en pauzeknop te drukken. De alarmsignaal stopt. Maak uw rookmelder schoon. De rookmelder 
schakelt na tien minuten vanzelf weer in. Gaat de rookmelder niet meer in alarm?, dan is het 
schoonmaken gelukt.
Gaat u klussen? Bescherm uw melder!

Gebruik de plastic beschermkap die bij de oplevering op de rookmelder zat. Bent u deze kwijt, 
verwijder dan de rookmelder. Steek een spin in het kleine gaatje bij de tekst ʻʼREPLACEʼʼ aan de zijkant 
van de melder. De melder bewaart u in een plastic zak. 
Deze rookmelder heeft, mits goed onderhouden, een gegarandeerde levensduur van minimaal 10 
jaar. Mocht de rookmelder binnen de garantietermijn van 5 jaar na de oplevering gebreken vertonen of 
heeft u vragen?  Bel dan 0800-311-1111 (gratis). Mailen kan ook: klantenservice@fireangel.nl 
Vermeld uw naam, postcode, huisnummer & batchnummer van de melder. Zie onderzijde.
Gebruik (indien aanwezig) de code van uw installateur, deze staat dan met een stift op de onderzijde 
van de melder. Het type van uw rookmelder is SM-F-1EU

rookmelder testen 
en alarm uitzetten  Rookmelder verwijderen  rookmelder schoonmaken

voor meer informatie kunt contact opnemen met:



 Eenvoudig en draadloos

In de woning

Uw woning is voorzien van slimme rookmelders. 

Met rookmelders van FireAngel is de basisvoorziening in uw woning, maar ook in de woning van uw buren 
aanwezig om alles nog slimmer & brandveiliger te maken. De rookmelders in uw woning zijn met elkaar 
verbonden en gaan bij brand in alarm. Ook als de stroom uitvalt. Waarom slimme rookmelders?  
U heeft bij een woningbrand nog maar 3 tot 4 minuten om te vluchten.
Hebt u kinderen of juist meer tijd nodig om een woning te verlaten? Dan is 3 minuten niet genoeg.
Niet het vuur zelf maar het inademen van de rook levert de meeste doden en gewonden op. De brandweer 
adviseert dan ook om altijd te eerst te vluchten in plaats van zelf een brand proberen te doven!
Met slimme rookmelders kunt u eenvoudig, bijvoorbeeld met uw buren, familie of mantelzorger of 
huismeester, afspraken maken. Wie belt 112? 

FireAngel heeft diverse accessoires beschikbaar, die reageren op het alarmsignaal van rook-, hitte- en 
koolmonoxidemelders.   Primaire functie is altijd: alarmeren en aanwezige personen in de woning 
waarschuwen voor een brandgevaarlijke situatie. Kenmerkend voor deze producten zijn: Simpel in gebruikt en 
functiebehoud bij stroomuitval door bijv. kortsluiting. Eenvoudig uit te bereiden en in enkele seconden 
draadloos met elkaar te verbinden. 

Low Frequency Sounder (LFS)
De Low Frequency sounder is speciaal ontworpen om in geval van brand 
aanvullende bescherming te bieden op standaard rookmelders. Uit onderzoek 
blijkt, dat personen met een hoog risico, zoals kinderen, mensen met matig of 
ernstig gehoorverlies, ouderen en personen die onder invloed zijn van alcohol 
of medicijnen, eerder wakker worden van een signaal met een veel lage 
frequentie dan van een reguliere rook-, hitte- of koolmonoxidemelder.

Strobe & Vibrating Pad (SVP)
Naast het hoorbare geluid van de rook-, hitte-, of koolmonoxide-melder wordt 
de strobe en vibrating pad ingeschakeld om doven of slechthorende te 
alarmeren. De strobe biedt overdag een zichtbare waarschuwing, terwijl de 
vibrating pad is ontworpen om onder een kussen of matras gelegd te worden 
om zo personen te wekken bij een afgaand alarm.

Locatieschakelaar (WTSL)
Met de batterijgevoede locatieschakelaar kunnen alle draadloze Wi-Safe 2 
apparaten eenvoudig getest en uitgeschakeld worden. Op deze wijze kan een 
alarmmelding snel gelokaliseerd worden. Identificatie van rook of 
koolmonoxide wordt aangegeven door duidelijke LED-indicatoren. De oorzaak 
van een storing in een van de apparaten is snel te achterhalen en als er een  
melder tijdelijk og ongeoorloofd verwijdert wordt, geeft een locatieschakelaar 
dit altijd aan.   

Draadloze Wi-Safe-2 Module (W2-MODULE)
Een Wi-Safe-2 module zorgt voor een veilige, draadloze verbinding tussen al uw 
FireAngel Wi-Safe-2 compatibel apparaten. In minder dan 4 seconden worden 
alle rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en overige Wi-Safe-2 apparaten met 
elkaar verbonden, zonder extra kabels en dure aanpassingen. 
Wi-Safe-2 is een gesloten protocol. Alleen producten van FireAngel kunnen  
draadloos met elkaar communiceren. Om een FireAngel netwerk ook draadloos 
met andere  systemen te verbinden, zijn er verschillende mogelijkheden.



In uw woning zijn slimme rookmelders geïnstalleerd. 
Wat betekent dit eigenlijk?  
Bij brand is een snelle doormelding, bijvoorbeeld naar de naaste buren, erg belangrijk.  Zij 
waarschuwen de brandweer en zijn meestal het snelste ter plaatse. Ouderen wonen steeds 
langer thuis en voor een verbinding met de directe omgeving zoals familie, een mantelzorger, 
thuiszorg of een huismeester zijn allang geen dure abonnementen en ingewikkelde oplossingen 
nodig. Bij alle slimme systemen is dit heel eenvoudig zelf in te stellen.

Waar moet u op letten? 
Alle rookmelders moeten een alarmsignaal geven bij brand, ongeacht waar de brand begint en ook als 
de stroom is uitgevallen.  Dit is geregeld in het Bouwbesluit en volgens die regels zijn uw rookmelders 
geïnstalleerd. Om die reden zijn uw rookmelders met een doorluskabel doorverbonden.
Deze kabel is rood of wit en laat u altijd zitten. 
Door op de testknop van een van de rookmelders te drukken, kunt u zelf controleren of 
alle melders afgaan. Alle melders die een signaal laten horen zijn met elkaar verbonden. 

FireAngel producten zijn Smart Home Ready.  
FireAngel ontwikkeld & produceert alleen producten die levens redden.  Daar zijn wij heel goed in. 
Samen met alle bekende leveranciers van Smart Home controllers en hubs zijn Z Wave en Zigbee  
modules ontwikkeld en zo worden FireAngel rookmelders nog slimmer. Er zijn 16 diagnostische 
meldingen/gegevens mogelijk. Dit is afhankelijk van het fabrikaat van uw Smart Home controller.

Maak rook-, hitte- en koolmonoxidemelders nog slimmer met       draadloze modules.
Wi-Safe 2 modules gebruikt u om FireAngel producten, die zijn voorzien van Wi-Safe 2 
technologie, in enkele seconden draadloos met andere producten van 
FireAngel te verbinden. Op deze wijze breidt u snel en efficiënt de basisvoorziening 
in uw woning uit en neemt de brandveiligheid aanzienlijk toe. Denk aan extra rookmelders in de 
(kinder)slaapkamers of op de zolder. Een koolmonoxidemelder bij de CV ketel of een hittemelder in de 
keuken en garage. Alles is mogelijk. Kenmerkend voor Wi-Safe 2 producten is dat er functie behoud is en 
alle producten altijd met elkaar in verbinding blijven staan. 

Functiebehoud bij brand.
FireAngel producten blijven altijd werken. Ook als de controller niet werkt door bijvoorbeeld kortsluiting 
of een stroomstoring. En geruststellende gedachte nu blijkt dat elektra steeds vaker oorzaak is van 
woningbranden. (Bond van verzekeraars). 
De geinstalleerde FireAngel producten in uw huis zijn ontwikkeld, uitvoerig getest en geproduceerd 
volgens de strengste- en meest recente Europese normen die er zijn voor rook-, hitte- en 
koolmonoxidemelders. 

Voorbeeld van een eenvoudige installatie waarbij diverse modyules door elkaar gebruikt kunnen worden.   



Ken je buren, waarschuw elkaar
Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van 
brand in een woning. Tot de brandweer arriveert, ben 
je op jezelf aangewezen.
Wissel telefoonnummers uit met je buren en spreek 
af hoe je elkaar kunt helpen bij een woningbrand. 
Want het zal je maar gebeuren: brand in huis.

Elkaar kennen redt levens
De meeste mensen kunnen zichzelf in veiligheid 
brengen. Maar er zijn ook mensen die daar hulp bij nodig hebben. Elkaar kennen, tijdig 
waarschuwen en helpen om in veiligheid te komen kan het verschil maken tussen leven en dood. 
Zorg daarom dat je weet wie je buren zijn. Naast, maar ook boven of onder je.
Houd daarom altijd een opgeladen (mobiele) telefoon binnen handbereik, zodat je in geval van 
nood meteen 112 en daarna de buren kunt bellen.
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