
Diensten sheet

Doelstelling
Als u de periodieke controle op uw brandmeldinstallaties 
door Ascom laat uitvoeren, bent u er zeker van dat dit tijdig, 
volledig en conform de NEN 2654 deel 1 en deel 2 gebeurt. 
Wanneer u deze dienst als aanvulling op uw servicecontract 
afsluit, wordt zowel de service en onderhoud als de controle 
door een specialist uitgevoerd. Hiermee voldoet u aan de 
huidige, maar ook aan de toekomstige wet- en regelgeving. 
Daarnaast reduceert u kosten door tijdens het jaarlijks 
onderhoud ook de eerste periodieke controle uit te laten 
voeren. Eventuele geconstateerde gebreken, worden door 
Ascom direct met u gecommuniceerd.

Een scala aan controlewerkzaamheden
Voor de maandelijks, vier- en achtmaandelijkse en 
jaarlijkse controle op de brandmeldinstallaties binnen uw 
organisatie worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. 
Deze worden vastgelegd in een rapport en bijgehouden 
in uw bedrijfsgebonden logboeken. De uitvoering van 

deze werkzaamheden komt overeen met de activiteiten 
die uw beheerder brandmeldinstallaties dient uit te voeren 
met de betrekking tot de controle van uw brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties. De controles zijn opgebouwd uit 
diverse onderdelen, welke overeenkomstig de NEN 2654-1 
en NEN 2654-2 normering zijn opgesteld. 

Maandelijkse controle brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties NEN 2654-1 en -2
Voorbeeld:

•  Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (stil/luid alarm)

•  Brandmeldpanelen

•  Doormeldfunctie/ontvangst doormelding van 
ontvangststation voor brandmelding

•  Storingsmelding/ontvangst storingsmelding door 
ontvangststation voor storingsmelding BMI & OAI

Ascom neemt deze zorg van u over. De eisen die aan het beheer en onderhoud van brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties worden gesteld, zijn de afgelopen jaren op basis van regelgeving aangescherpt. De 
norm NEN 2654 deel 1 en 2 schrijft voor dat elke organisatie verplicht is de periodieke controle op deze installaties 
uit te voeren. Doet u dat zelf of wilt u graag dat een gespecialiseerde organisatie deze verplichte taken voor u 
overneemt? Met de dienst ‘Periodieke Controle Brandmeld- en ontruimingsinstallaties’ van Ascom bent u zeker van 
een correcte en complete periodieke controle op uw brandmeld- en ontruimings-alarminstallatie(s).

Periodieke controle brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties
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OVERZICHT ASCOM DIENSTEN

Ascom staat voor bedrijfskritieke communicatie- en veiligheidoplossingen die 

gebruikt worden in veeleisende woon- en werkomgevingen. Omdat een snelle 

reactie het verschil maakt, bieden wij u absoluut veilige en adequate signaler-

ing en communicatie. De eisen die u stelt aan uw organisatie en de middelen, 

zijn onze uitgangspunten voor kwaliteit, zelfs onder veeleisende omstan-

digheden.

Bij het creëren van een efficiënte en betrouwbare omgeving is maatwerk 

dienstverlening onmisbaar. Onze techniekdiensten zorgen ervoor dat syste-

men altijd functioneren. Een andere vorm van dienstverlening is het opleiden 

en onderhouden van de kennis. Periodieke instructies waarborgen een continu 

kennisniveau.

Aanvullend bieden onze organisatie- en beheerdiensten passende onder-

steuning. Ascom assisteert bij de uitvoering van controlewerkzaamheden of 

neemt juist het specialistische werk van u over. Bovendien ontvangt u advies in 

het organiseren van een veilige omgeving en efficiënte bedrijfsprocessen. Zo is 

uw organisatie altijd up-to-date met een optimaal rendement!

   

BEHEER TECHNIEK

ORGANISATIE KENNIS

DIENSTEN

Opleverinstructies

Normtrainingen

Systeemtrainingen

Periodieke Instructie &

Optimalisatie

Kenniscontract

Vier- en achtmaandelijkse controle brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties NEN 2654-1 en -2
•  Bereikbaarheid handbrandmelders, controle vrije ruimte 

automatische melder

•  Verandering in ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie

•  Werking OAI geluidstest alle alarmering zones. Stil 
alarmtest. Controle onderdelen stil alarm

•  Aanwezigheid brandmelders en signaalgevers volgens 
installatietekening

•  Aanwezigheid alle documenten BMI en OAI

•  Uit-/inschakelfunctie van alle meldergroepen die zijn 
aangesloten op de brandmeldinstallatie

Jaarlijkse controle
Het fysiek testen van alle sturingen van 
brandbeveiligingsinstallaties naast alle bovengenoemde 
controles. 

Contact
Wilt u meer informatie ontvangen? Wij informeren u graag 
vrijblijvend over mogelijkheden en kosten. 

Kijk op www.ascom.nl/diensten of neem contact op met ons 
via telefoonnummer (030) 240 92 32.


