Veilig wonen met
de melders van ATA
ATA. Altijd dichtbij

Persoonlijke veiligheid

‘Ik kon haast niet geloven dat
er sprake was van koolstof
monoxidevergiftiging.
Gelukkig handelde ATA
adequaat. Dat redde mijn leven.’
Met de diensten van ATA kan men langer veilig thuis wonen. ATA biedt als
zorgcentrale de mogelijkheid om rook-, gas- en CO-melders aan te sluiten
op de centrale. Zo is hulp altijd dichtbij!
Van plaatsing van rook-, gas-, of CO-melders in uw woning tot aan hulp
inschakelen indien nodig, ATA verzorgt het graag voor u. Zodra er rook, gas of
koolstofmonoxide wordt gesignaleerd, gaat in huis het alarm af en wordt er
onmiddellijk een signaal gezonden naar onze zorgcentrale, die 24 uur per dag,
zeven dagen per week, door professionals bemand wordt. Van daaruit wordt
meteen actie ondernomen.
Een rookmelder kan uw leven redden
Volgens de Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting
zijn 65-plussers vaker betrokken bij brand in de woonomgeving, waarbij zij ook
nog eens vaker ernstig gewond raken. Woningbranden zijn echter de afgelopen jaren wel flink gedaald dankzij brandpreventie. Met de rookmelder van
ATA gaat er een indringend geluidssignaal af bij het geringste spoortje rook en
komt de melding binnen op de zorgcentrale van ATA.

Een gasdetectoren voorkomt ongelukken
De gasdetector geeft door middel van geluid- en lichtsignalen aan
wanneer zich een gevaarlijke hoeveelheid aardgas in een ruimte heeft
opgehoopt. Aardgas is op zich niet gevaarlijk, maar kan bij een te hoge
concentratie tot ontploffingen leiden.
CO-melders
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.
Alle melders worden gekoppeld aan de personenalarmering van ATA.
De vakkundige installatie wordt gedaan door onze eigen technische dienst.
Er komt dus altijd een ‘vertrouwd gezicht’ over de vloer.

‘Het slaapt toch een stuk
rustiger nu mijn moeder
rookmelders heeft geplaatst.’

Aantrekkelijke tarieven
Voor € 5,95 per maand is uw brandmelder aangesloten op de zorgcentrale
van ATA. Voor een gasmelder en een CO-melder bedragen de kosten
€ 7,95 per melder. Deze tarieven zijn exclusief eenmalige installatiekosten,
à € 29,95. Indien u een van deze melders laat installeren, tegelijk met uw
alarmapparaat voor personenalarmering, dan is het installeren van deze
melders gratis.
Meer weten?
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met onze klantenservice.
Klantenservice
t: (020) 592 31 31
e: ata@alarmering.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Altijd dichtbij: 24 uur per dag, 7 dagen per week
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