
Met rook-, gas- , CO- en watermelders kunnen uw cliënten langer veilig 
thuis wonen. De ZorgCentrale kan de melders plaatsen en koppelen met 
dienstverlening op afstand. Ook is het mogelijk een systeem te installeren dat 
waarschuwt bij (een poging tot) inbraak. Wij zijn onafhankelijk van techniek 
en leveranciers en maken gebruik van proven technology.  Zodra er rook, gas, 
koolstofmonoxide, water of een inbraak wordt gesignaleerd, gaat het alarm  
af in de woning. Tegelijkertijd gaat er een signaal naar onze zorgcentrale,  
die direct actie kan ondernemen. 

UIT DE PRAKTIJK

‘Met onze Vivalib-woningen 
willen we senioren een 
comfortabel en veilig thuis 
bieden. Samen met de 
ZorgCentrale zorgen we met 
behulp van sensoren, zoals 
branddetectoren, dat bewoners 
kunnen wonen zonder zorgen, 
nu en straks. Het is een 
belangrijk partnerschap,  
omdat we de diensten kunnen 
afstemmen op de behoefte van 
de bewoners en hun omgeving, 
maar ook op de wensen van 
woningcorporaties en vrije 
marktsector.’

ir. Annelies Lammers, 

Vivalib, expert evolutief wonen

Detectie van brand, inbraak en ander gevaar
Langer veilig thuis



De ZorgCentrale is de grootste dienstverlener op het gebied van personenalarmering, mobiele alarmering, monitoring en 
bereikbaarheidsdiensten. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn de zorgcentralisten bereikbaar voor triage en contact bij 
zorgalarmering. Als onderdeel van Facilicom, de grootste facilitaire dienstverlener van Nederland, leveren wij integrale 
oplossingen voor hulpvragen rondom zorg, welzijn, wonen en veiligheid.

Meer informatie?
Voor meer informatie over rookmelders, gasmelders, CO-melders,  watermelders of inbraakpreventie of een van onze 
andere diensten zijn wij u graag van dienst.
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Uw zorg, onze zorg

Rookmelder 

Volgens de Brandweeracademie en de Nederlandse  
Brandwonden Stichting zijn 65-plussers het meest betrokken 
bij brand in de woonomgeving en raken daarbij vaker ernstig 
gewond. Gelukkig kunnen zorgorganisaties en woning-
corporaties nu eenvoudig effectieve maatregelen nemen  
om brand te voorkomen. Dankzij rookdetectoren is het  
aantal woningbranden de afgelopen jaren flink gedaald.  
Met een rookmelder gaat er een indringend geluidssignaal 
af bij het geringste spoortje rook en komt de melding  
binnen bij onze centrale.

Gasdetector 

Als bewoners vergeten het gas uit te zetten, kan zich een 
gevaarlijke hoeveelheid aardgas ophopen. Aardgas is op 
zich niet gevaarlijk, maar kan bij een hoge concentratie tot 
ontploffingen leiden. Een gasdetector geeft met geluid- en 
lichtsignalen aan wanneer gas zich ophoopt in de ruimte. 

CO-melder 

Koolstofmonoxide is reukloos maar dodelijk. De CO-melder 
slaat meteen alarm wanneer in een bepaalde ruimte de 
CO-waarde wordt overschreden. Dat is vooral van belang in 
woningen met gaskachels of oudere cv-installaties.

Watermelders

Een wateralarm biedt uitkomst bij mensen die moeite 
hebben te onthouden dat ze de kraan in de keuken of 
badkamer hebben aangezet. Het apparaat wordt op de  
vloer geplaatst vlakbij de kraan en geeft een melding als  
er een overstroming dreigt. 

Inbraakpreventie

Veel ouderen zijn bang voor inbraak, vooral als zij minder 
mobiel zijn. Met maatregelen ter preventie van inbraak 
voelen zij zich een stuk veiliger. De ZorgCentrale kan 
ondersteuning bieden op het gebied van veiligheid  
in samenwerking met  onze zusterorganisatie Trigion. 
Dit kan bestaan uit bewaking van woningfuncties, 

inbraakalarm, brandalarm, eigen voordeurbediening met 
beeld-/spreek-/luisterverbinding en afstandsbediening, 
automatisch geschakelde verlichting en verlichtingsplan 
met biodynamische verlichting. Uiteraard worden al deze 
“devices” gekoppeld aan dienstverlening op afstand.

De juiste actie bij calamiteiten

De ZorgCentrale levert, installeert en onderhoudt alle soorten 
melders, koppelt deze desgewenst aan andere systemen 
(zoals een beeld- en spraakverbinding) en sluit ze aan op de 
zorgcentrale. Wij zijn onafhankelijk van techniek en leveran-
ciers en maken gebruik van proven technology. Bij calamiteiten 
zet de centralist snel de overeengekomen opvolging in gang. 
Dat kan een seintje naar de mantelzorger zijn. Of, dankzij 
onze samenwerking met Trigion, een geverifieerde melding 
naar de Brandweer of het alarmnummer 112. 
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