Diensten sheet

Beheer op locatie Praktische ondersteuning bij
viermaandelijkse controle alarmorganisatie
Door veranderende regelgeving worden veel beheerders van brandmeld- en ontruimingsalarm- systemen
geconfronteerd met wijzigingen van hun controletaken:
• Welke doormeldingen moet ik voortaan allemaal testen?
• Op welke manier kan ik mijn controles uitvoeren zonder dat
iemand daar last van heeft?
• Welke taken moet ik maandelijks doen en welke taken
viermaandelijks?
• Hoe kan ik het beste een storingsdoormelding maken?
• Zijn de aanwezige plattegronden en veiligheidsinstructies
nog actueel?
• Zijn er mogelijk ruimtes en/of gebruiksfuncties gewijzigd?

Voor de voortgang van uw bedrijf is het erg belangrijk
dat beheerderstaken goed worden uitgevoerd. Het
brandmeldsysteem waakt namelijk over de veiligheid
van mensen en voorkomt schade aan gebouwen,
bedrijfsgoederen, het milieu en vormt onderdeel van uw
gebruiksvergunning. Indien het beheer niet voldoet aan de
eisen conform de NEN 2654 deel 1 en deel 2, wordt er geen
certificaat meer afgegeven.

Ascom biedt gedurende één dag praktische ondersteuning
op uw locatie, waarin alle beheerderstaken inzichtelijk
worden gemaakt voor beheerders.

Doelstelling
Vanuit uw functie als beheerder bent u betrokken bij of
verantwoordelijk voor het beheer, de controle, het onderhoud
en eventuele aanpassingen van brandmeldinstallaties.
Zo dient u elke vier maanden een aantal controles uit te
voeren volgens de NEN 2654 deel 1 en deel 2. Indien niet
wordt voldaan aan deze norm, kan het bevoegde gezag
sancties opleggen die kunnen leiden tot bestuurlijke dwang,
een dwangsom in het geval van een geëiste installatie of
zelfs sluiting van het gebouw. Het is daarom cruciaal over
de benodigde kennis te beschikken voor de praktische
uitvoering van deze controles.

OVERZICHT ASCOM DIENSTEN
Ascom staat voor bedrijfskritieke communicatie- en veiligheidoplossingen die
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TECHNIEK

gebruikt worden in veeleisende woon- en werkomgevingen. Omdat een snelle
reactie het verschil maakt, bieden wij u absoluut veilige en adequate signalering en communicatie. De eisen die u stelt aan uw organisatie en de middelen,
zijn onze uitgangspunten voor kwaliteit, zelfs onder veeleisende omstan-
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digheden.
Bij het creëren van een efficiënte en betrouwbare omgeving is maatwerk
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dienstverlening onmisbaar. Onze techniekdiensten zorgen ervoor dat systemen altijd functioneren. Een andere vorm van dienstverlening is het opleiden

Opleverinstructies

en onderhouden van de kennis. Periodieke instructies waarborgen een continu
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kennisniveau.

Systeemtrainingen

Aanvullend bieden onze organisatie- en beheerdiensten passende onder-
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steuning. Ascom assisteert bij de uitvoering van controlewerkzaamheden of

Optimalisatie

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

Kenniscontract

het organiseren van een veilige omgeving en efficiënte bedrijfsprocessen. Zo is
uw organisatie altijd up-to-date met een optimaal rendement!

Onderwerpen

Opzet

Deze training geeft inzicht in de volgende aspecten van de
controles:

Op één dag komen al deze onderwerpen aan bod waarbij
u vele praktische kanttekeningen krijgt. Alle punten van de
checklist zijn na afloop doorlopen, zodat u er zeker van bent
dat u later tijdens de daadwerkelijke uitvoering niets over het
hoofd ziet. Met de opgedane kennis tijdens de training bent u
in staat uw controles normconform uit te voeren.

• Is de doormelding van de verschillende criteria brand
getest conform de nieuwste norm?
• Visuele controle brandmeldcentrale, brandmeldpanelen,
handbrandmelders en automatische melders.
• Controle van de ontruimingsalarminstallatie.
• Controle ontvangst en doormelding van een storing naar
RAC/PAC.
• Functionele controle van alle meldergroepen; kunnen
alle groepen worden in- en uitgeschakeld; werken de
akoestische signalen?
• Welke documenten behoren aanwezig te zijn? Hoe maken
we een systeembeschikbaarheidsberekening en is het
aantal doormeldingen naar de brandweer in verhouding
met het PvE?
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Locatie
Ascom biedt de support bij het beheer BMI en OAI op uw
eigen locatie.

Contact
Wilt u meer informatie ontvangen? Wij informeren u graag
vrijblijvend over mogelijkheden en de kosten.
Kijk op www.ascom.nl/diensten of neem contact op met ons
op via telefoonnummer (030) 240 92 32.
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• Dagelijkse controle, maandelijkse controle en vier, acht en
een jaarlijkse controle.

