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Een batterij
opladen is niet
altijd veilig
Hoeveel toestellen met een oplader hebben
jullie in huis? Enig idee? Waarschijnlijk zijn
het er veel. Gsm, laptop, tablet, drone,
fietslamp, fiets … En wanneer laad je die op?

Het lijkt handig: je telefoon of
tablet opladen terwijl je slaapt.
Op dat moment hebben we die
immers niet nodig. Maar wist je
dat het ook gevaarlijk kan zijn?
Meer en meer branden in woningen ontstaan door het opladen
van elektrische toestellen.

Veilig opladen
Tim Renders is adviseur bij de
brandweer. Hij geeft een goede
raad. ‘Laad je toestellen overdag
op, wanneer er iemand thuis is.
En trek ze uit als je je huis verlaat.’ Ook te lang opladen is niet
goed, volgens Renders. Overlading zorgt voor te veel verhitting. Daardoor kan kortsluiting
en dus brand ontstaan. De plaats
waar je de batterij oplaadt, is
ook belangrijk. Opladen ergens
uit het zicht, in een garage of

een berging, is niet oké. Dan
merk je te laat dat er iets misloopt. En dan kan je niet tijdig
ingrijpen. De beste oplaadplaats
is onder een rookmelder. Die

waarschuwt je bij brand. Vanaf 1
januari 2020 zijn rookmelders in
woningen verplicht.

Extra tips
De brandweer geeft nog enkele tips.
Die kunnen helpen om onheil te voorkomen.
- Vermijd bij het opladen contact met brandbaar materiaal. Je
gsm onder je hoofdkussen leggen terwijl je slaapt? Slecht idee.
Maar ook je zetel is niet de beste plek. De vonk kan sneller
overslaan op textiel.
- Haal je toestel uit het stopcontact zodra het volledig opgeladen is.
- Koop geen heel goedkope of namaak opladers. Gebruik enkel de
oplader die bij je toestel zit. Of koop er een van een erkend merk.
- Gooi kapotte opladers of versleten kabels meteen weg.
- Bij het opladen van je gsm verwijder je beter het hoesje of de
cover. Zo vermijd je te veel verhitting.
- Koop toestellen van goede kwaliteit. De kans op een defect is
minder groot. Let op met wat je online koopt.

