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ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

BRAM® 
Brandveilig opbergen 

van scootmobiels



De BraM®

PROBLEMEN
• steeds meer scootmobiels
• meer accupack’s
• onveilige situaties

ONZE OPLOSSINGEN
•  scootmobiel dichtbij  

de deur
• meer mobiliteit
•  minimale breedte 

vanwege uitschuifbare 
plaat waardoor er 
maximale ruimte op de 
gang beschikbaar is.

•  demontabel en 
herplaatsbaar BRAM®

HÉT VEILIGE OPBERGSYSTEEM 
VOOR SCOOTMOBIELS.

Steeds meer scootmobielen worden in de gangen van woongebouwen en zorginstellingen 

geparkeerd. Deze gangen dienen ook als vluchtroute. Wanneer er brand ontstaat in 

bijvoorbeeld de accuruimte van de scootmobiel dan ontstaat er een intense brand met 

zwarte en zeer giftige rook van onder andere kunststof materialen. Bij verbranding van het 

accupakket zullen meer giftige stoffen vrijkomen.

Gemiddeld is na twee à drie minuten na het ontstaan van brand veilig vluchten via de gang /  

verkeersruimte niet meer mogelijk. Naast persoonlijk gevaar zorgen dit soort branden ook 

voor aanzienlijke materiele schade.

Om veilig vluchten mogelijk te maken en om scootmobiels brandveilig te stallen is de BraM® 

ontwikkeld!  



98,2 CM

166,7 CM 201 CM

182 CM

115 CM

In het dak van de BraM® is een opening aanwezig welke voor ventilatie zorgt.

Deze opening is voorzien van een brandwerende klep die wordt aangestuurd door een 

rookmelder. In geval van brand in de BraM® zal de rookmelder worden aangesproken en 

deze stuurt vervolgens tegelijkertijd de volgende onderdelen aan:

1 Brandwerende klep

2 Stroomafsluiter (waardoor ook het laden van de scootmobiel niet meer plaats kan vinden)

3  Flitslicht (na brandmelding activeert het flitslicht zodat de eigenaar of de BHV-

organisatie kan zien dat er iets  aan de hand is).

Verder is de BraM® voorzien van:

4  Uitschuifbare vloerplaat met plateau voor oplader  (waardoor men buiten de BraM® op 

of van de scootmobiel kan stappen)

5  Automatisch openende en sluitende deur (zodat de BraM® luchtdicht wordt afgesloten )  

De Brandwerende Multistalling (BraM®) is gemaakt van een stalen frame voorzien van 

brandwerend plaatmateriaal en voorzien van een uitschuifbare plaat waarop de scootmobiel 

kan worden geparkeerd.

Door het bedienen van de afstandsbediening (via de Actuator) schuift de rijplaat uit de BraM®. 

Op deze plaat kan de scootmobiel worden geparkeerd en kan de bestuurder afstappen. 

Middels de afstandsbediening schuift de plaat met daarop de scootmobiel in de BraM®. 

De scootmobiel kan in de BraM® 

worden opgeladen.
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De toepassingen



Standaard veilig
•  Beoordeling door Efectis:   

30 minuten brandwerend - uit de testen  

blijkt dat 30 minuten brandwerendheid  

ruim wordt gehaald

VOORZIEN VAN:

•  Rookmelder

•  Afsluiter stroomvoorziening

•  Brandklep

•  Flitslicht voor alarm

OPTIONEEL:

•  Fireblocker

•  Wrappen in eigen stijl

Wat maakt de BraM® uniek?
De BraM® (brandwerende multistalling) is uniek door de brandwerendheid in combinatie met 

luchtdichte afsluiting. Hierdoor wordt een beginnende brand in deze stalling letterlijk in de 

kiem gesmoord. Naast de brandveiligheid is deze stalling uniek door de uitschuifbare plaat 

waarop de scootmobiel wordt gestald. Deze oplossing bespaart ruimte en zorgt voor een uiterst 

gemakkelijke in- en uitstap.

Een brand in de BraM® kan zich niet ontwikkelen omdat de zuurstof die nodig is voor het 

ontwikkelen van brand in de BraM® snel op is. Dit komt omdat de BraM® zo is uitgevoerd dat 

er een gesloten geheel van minimaal 30 minuten brandwerendheid is. Door deze constructie 

is het ontwikkelen van brand en rook minimaal waardoor veilig vluchten in de verkeersruimte 

mogelijk is.

De BraM® is eventueel leverbaar met Fireblocker (Aerosol Blussysteem). In geval van brand zal 

de Fireblocker direct zijn blussing uitvoeren. De brand kan zich hierdoor niet verder ontwikkelen. 

De aanwezige rookmelder wordt direct aangesproken en deze zal vervolgens de zelfde  

functionaliteiten uitvoeren als de versie zonder Fireblocker.

BRAM®

UNIEK BRANDWEREND 
BESPAART RUIMTE



Technische specificaties
De BraM® is ontworpen en getest vanuit het principe dat er een scootmobielbrand 

plaats vindt in de BraM®. Dit is volgens een risicobenadering; van binnen naar buiten.

Efectis in Bleiswijk heeft de BraM® onderzocht en het volgende geconcludeerd: Efectis 

verwacht in de zin van Bijlage A van de NEN 6069:2019 dat de brandwerendheid van de 

multistalling 30 minuten bedraagt voor de criteria vlamdichtheid (E), warmtestraling 

(W) en thermische isolatie (I) en 60 minuten voor de criteria vlamdichtheid (E) en 

warmtestraling (W). Dit onderzoek is beschreven in het rapport van 4 juli 2019 met 

referentienummer: 2019-Efectis-R000918/KSP/TNL.

De BraM®  is ook aan een aantal praktijktesten onderworpen in het brandonderzoeks- 

huis van de Twente Safety Campus (TRONED). Hieruit blijkt dat er geen of bijna geen  

brandontwikkeling in de BraM® kan plaats vinden. Deze testen bevestigen ruim- 

schoots de verwachting van Efectis. Voor een samenvatting van deze test verwijzen  

wij u graag naar onze website.

De BraM®: geen tot bijna geen 
brandontwikkeling mogelijk



Planthofsweg 51 

7601 PH Almelo

0546 769 002

www.mcscomfort.nl

Met de BraM® 
is een scootmobiel 

brandveilig opgeborgen
De BraM® is een innovatie van:

DE MULTISTALLING MET
ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN


