
Bescherm uzelf en uw buren met radiografische rookmelders

EERSTE HULP BIJ 
BRANDPREVENTIE

Radiografische rookmelders
Betrouwbaar, veilig & verantwoord



• Frequente vervanging van apparaten voorzien van een batterij met  

korte levensduur is onbetrouwbaar.

• Regelmatige functietests met toegang tot alle appartementen is veel gedoe en duur. 

• Zelf defecten of problemen in de werking van het apparaat opsporen is tijdrovend. 

BESCHERM WAT WAARDEVOL IS

Waarom een radiografische rookmelder 
het u makkelijk maakt:

1. Draadloze rookmelders worden op afstand gecontroleerd op de werking en afwijkingen 

zonder dat wij de woning hiervoor hoeven te betreden. 

2. Rookmelders worden conform wet- en regelgeving geinstalleerd (certificaat).

3. Gemak. U neemt de kosten mee in de servicekosten.

4. De batterijen blijven gegarandeerd 10 jaar werken.

5. Geen vals alarm zoals bij goedkope rookmelders.

6. Actuele productiedatum van het apparaat waardoor u  

gegarandeerd bent van een lange levensduur. 

Rookmelders: Een van de dingen waar 
veel mensen nerveus van worden, en zich 

voornemen om er morgen werk van te maken. 

Als het op rookmelders aankomt, loont het niet om te beknibbelen op tijd, 
technologie of diensten.



Alles onder één dak. Simpel, betrouwbaar 
en volgens de laatste richtlijnen. 

Rookmelders zijn, vanaf 1 juli 2022, voor alle woningen in Nederland 
verplicht in de gang of hal van elke etage. Daarnaast moeten ook besloten 
ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, zijn voorzien van een 
rookmelder. Dit vraagt om accurate dienstverlening en storingsbeheer, een 
betrouwbare levensduur en onderhoudsvrije werking van het apparaat.  

Plan van aanpak & installatie 

1. Projectplanning: Samen stellen we 

vast welke ruimtes voorzien (moeten) 

worden van een rookmelder.

2. Montage: Door gekwalificeerde 

monteurs.

3. Installatie: volgens de laatste 

bouwvoorschriften.

4. Bewoners informatie: Beschikbaar in 

printbare, en digitale versie.  

Onderhoud & bediening  

• Minimaal 24 keer per jaar automatische 

DE TOTAALOPLOSSING VAN TECHEM

en volledige inspectie op afstand 

volgens DIN 14676-1:2018-12.

• Digitale overdracht van de status van 

het apparaat en rapportage aan de 

beheerder.

• 24/7-rookmelderstatusweergave in het 

online Techem Portal voor beheerders.

• Klantenservice voor technische vragen 

via T. 076 57 25 800 (Tijdens kantoortijden / geen noodnummer)

• Gespecialiseerde monteurs voor 

montage en snelle, betrouwbare 

uitvoering van alle noodzakelijke 

onderhoudswerkzaamheden en 

storingen. 

1

O

O

O

O

O

O

*

OO

*vanaf 1 juli 2022

Wettelijke minimale eisen

Optimale beschermingO



Aan de buitenkant zoals alle 
andere. De schoonheid zit 
hem van binnen. 

Geautomatiseerde controle op de 
doorlaatbaarheid van de rook doorvoeropeningen.

Uitgebreide zelf- en omgevingscontrole  

• Detectie van obstakels binnen een straal 

van maximaal 60 cm. 

 

• Automatische controle op de werking 

van elektronica, het alarm, de batterij 

EN de doorlaatbaarheid van de rook 

doorvoeropeningen.  

 
• Volledige documentatie van status- en 

storingsmeldingen d.m.v. radiotransmissie.  

 

Intelligente microprocessortechnologie  

• Dankzij processorgestuurde bewaking 

van de detectiegevoeligheid, alsmede een 

intelligente evaluatie worden valse alarmen 

tot een minimum beperkt. 

 
• Consequente rookdetectie met 

automatische aanpassing van de 

HET APPARAAT

Radiografie maakt het verschil
De in het apparaten ingebouwde radiotechnologie maakt een volledige inspectie 
op afstand mogelijk. Geheel volgens procedure C van DIN 14676-1:2018-12. En dat 
zonder de woning te betreden. 

gevoeligheid aan onvermijdelijke 

verontreiniging.  

State-of-the-art

• Goedgekeurd en voldoet aan DIN 

EN 14604 2005 + AC 2008, CE1772-

CPD-100459. 

 
• Door de stabiliteit is het apparaat goed 

beschermd tegen invloeden van buitenaf.  

 
• Vaste batterij welke niet kan worden 

verwijderd, met een minimale levensduur 

van 10 jaar.  

 
• Functioneel ontwerp 

De speciale vorm van de toestellen 

zorgen voor de best mogelijke resultaten 

op het gebied van onder meer zelf- en 

omgevingscontrole.



In de beste handen met miljoenen 
geïnstalleerde rookmelders door heel Europa!

De 9 meest doorslaggevende voordelen op een rij:

WAAROM TECHEM?

1 Alles onder een dak. De kosten 
gaan mee in de (reeds bestaande) 
dienstverlening van Techem.  

2 Één aanbieder voor apparatuur en 
service. Inclusief planning, installatie, 
onderhoud en storingsbeheer. 

3 Volledige transparantie d.m.v. online 
statusweergave welke 24/7 kan 
worden bekeken. 
 
4 Juridische zekerheid door naleving 
van alle wettelijke voorschriften. 
 
5 Gemak, want dankzij radiografische 
inspectie op afstand hoeven de 
appartementen niet te worden 
betreden. 

6 Tien jaar verzekerd van service en 
een veilig apparaat.  

7 Betrouwbare leverancier met in 
Europa sinds 1996 ervaring met 
rookmelders en radiografische 
afstandscontrole. 

8 Ervaren monteurs voor een correcte 
montage.  

9 Klantenservice bereikbaarheid op 
werkdagen middels chat, e-mail en 
telefoon voor vragen of storingen.



Wist u dat? 
 
Tijdens een telefoongesprek van 4 tot 
5 minuten zendt een mobiele telefoon 
evenveel zendenergie uit als onze 
rookmelder in een heel jaar. Daarmee 
is de “radiovervuiling” van Techem  
rookmelders buitengewoon laag!

Techem Energy Services B.V.
Postbus 2152
4800 CD Breda 
T. 076 57 25 800
www.techem.nl

Naar de website »

http://www.techem.nl

