
ALLES over DRAADLOZE ROOKMELDERS   
 
Het plaatsen en het onderling verbinden van rookmelders is eigenlijk nog het meest eenvoudige.  
De belangrijke taak van een rookmelder begint tenslotte pas als deze aan het plafond hangt.  
Hoe zorg je er voor dat een rookmelder met een 10 jaar batterij ook daadwerkelijk 10 jaar blijft 
hangen?  
‘’Want hij gaat toch 10 jaar mee’’?  De melder gaat zeker 10 jaar en ook nog wel veel langer dan dat.  
Als een rookmelder consequent wordt onderhouden, de testknop werkt en geen vals alarm geeft, is 
er geen enkele reden om rookmelders eerder te vervangen dan 10 jaar. 
 

Gebruik nooit magneten in de buurt van rookmelders! 
 
Waarom gaan de meeste rookmelders maar 10 jaar mee?   
De sensor wordt nu eenmaal gevoeliger over de jaren door een combinatie van vocht (condens) en 
stof. Ook een lithium batterij zal minder langer meegaan als de temperatuur sterk wisselt.  
Heb je draadloze rookmelders met maar 1 niet-vervangbare batterij, is goed onderhoud essentieel.  
  
Alle 868mhz draadloze rookmelders werken als een meshed network.  
Wil je een vervuilde rookmelder, die steeds vaker ongewenst alarm geeft, vervangen?  
Een melder of module verwijderen die defect is?  Dat kan eenvoudig en snel maar er zijn wel zaken 
waar je goed op moet letten. 
Je zal alles moeten re-setten (un-pair) en het netwerk weer opnieuw moeten opbouwen.  
Bij een paar rookmelders gaat dit vrij eenvoudig, maar bij grotere netwerken waarbij rookmelders 
achter gesloten deuren hangen of moeilijk bereikbaar zijn, kost dit veel tijd. 
 
Belangrijk:  je mag dus nooit “zomaar” rookmelders (nodes) uit het netwerk halen omdat alle 
producten elkaar continue controleren en elkaar in de gaten houden. Elke node heeft een ID.  
 
Waarom is dat?  
Een draadloos verbonden rookmelder zendt en ontvangt signalen van andere ‘’nodes’’  
Elk bericht wat verstuurd wordt komt aan bij alle andere melders.  
En elke melder antwoordt als ze het bericht ontvangen hebben.  Dit uiteraard ook in de omgekeerde 
richting! Er ontstaat dus nogal wat RF verkeer.  
Als er berichten niet aankomen, omdat een melder er niet meer is, kunnen er problemen ontstaan.  
Alle andere melders in het netwerk gaan ‘’zoeken’’.  En geven om de 4 uur/72 uur lang een piepje. 
Daarna hoor je niets meer. En lijkt het systeem gewoon verder te gaan zonder deze missing node.  
Het piepen mag dan wel gestopt zijn, maar het blijft noodzakelijk om een netwerk om een netwerk 
schoon te houden. Re-organiseren noemen we dat.  
Rookmelders blijven op de achtergrond zoeken of ID van rookmelder weer tevoorschijn komt. 
In een Mesh netwerk doen melders dat, totdat het ID (Missing Node)  wordt verwijderd.    
 
Opzich is het ook geen probleem. Een melder kan bijvoorbeeld tijdelijk verwijderd zijn ivm 
werkzaamheden of verbouwing.  
Als de melder maar wel weer teruggeplaatst wordt en in de buurt van het netwerk blijft. 
Wat wel een probleem is, is dat het zoeken naar ‘’missing nodes’’ stroom kost. De batterij kan dus 
minder lang meegaan als een netwerkwerk niet gereorganiseerd wordt.   
Bij rookmelders waarbij de batterij vervangbaar is, kun je dit eenvoudig op te lossen met nieuwe 
batterijen, maar ook hier: altijd re-setten en opnieuw beginnen. 
 
Belangrijk: Gebruik in een draadloos netwerk altijd een WTSL locatieschakelaar. Een onmisbaar 
apparaat om snel, eenvoudig en efficient te onderhouden. 
Het noodzakelijke reorganiseren,  na elke wijziging in het netwerk, spaart veel tijd!   


