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Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over de toepassing van noodverlichting
en rookmelders.
Elektriciteit kan uitvallen, ook geheel buiten uw toedoen.
In kantoren, openbare gebouwen en bedrijven bestaat de wettelijke verplichting om een goed
functionerende noodverlichting te hebben. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid die u aan
de controlerende overheidsinstanties moet afleggen maar ook en vooral ten aanzien van uzelf
en alle aanwezigen in het betreffende pand. Daarnaast kan het net zo goed noodzakelijk zijn in
wat grotere woningen en/of waar regelmatig bezoekers komen die de indeling van het pand
niet kennen. Noodverlichting moet aan specifieke eisen voldoen en de aanleg vraagt daarom
extra aandacht. IJsselstijn Elektrotechniek is ook in dit onderdeel gespecialiseerd en door ons
in te schakelen sluit u grote risico's uit. Noodverlichting dient dag en nacht te functioneren en te
doen waarvoor het aangelegd is, namelijk het aangeven en verlichten
van de vluchtweg.
Het onderhoud van noodverlichting.
Ongeacht de oorzaak van stroomuitval en dus het wegvallen van de verlichting, er ontstaat al snel een noodsituatie. Vooral in ruimtes waar geen
daglicht binnendringt of in de avond- en nachturen. Behalve dat wij vakkundig noodverlichting
plaatsen verzorgen wij ook de inspectie. Zo'n inspectie gebeurt zeer nauwkeurig en bestaat
ondermeer uit het testen, registreren en reinigen. Bovendien vervangen we onderdelen waar
dat nodig is en wordt de accu gecheckt. U als eigenaar ontvangt daarna een rapportage.
Rookmelders redden levens.
Gelukkig leeft in de samenleving steeds meer het begrip dat rookmelders geen luxe maar een
noodzaak zijn. Daarbij is het wel van belang dat ze op de juiste plaats worden geïnstalleerd. Bij
een verkeerde plaatsing kan een groot deel van het effect van rookmelders verloren gaan. Bij
een brand telt elke seconde. Het kost toch al tijd om door het signaal wakker te worden, te
reageren, te beslissen wat de volgende stap moet zijn en een vluchtweg te zoeken. In minder
dan 5 minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand. Rook is
daarbij vaak de gevaarlijkste factor. Wij adviseren u dan ook vakkundig over de plaatsing van
de rookmelders en niet alleen bij een eerste plaatsing. U kunt ons ook oproepen om de huidige
situatie te controleren, waarbij wij u zo nodig advies geven als ar aanpassingen nodig zijn.
Evenals noodverlichting vragen rookmelders om controle en onderhoud.
Na het installeren van deze levenreddende installaties kunt u niet achterover leunen. Waakzaamheid blijft geboden. U kunt bij ons controle en onderhoud onderbrengen om zeker te zijn
van een goede bescherming.

