Diensten sheet

Training Aanvullende Beheerder Ontruimingsalarminstallaties
De kwaliteit van installaties voor branddetectie en ontruimingsalarmering wordt steeds strenger gewaarborgd.
Menig wet- en regelgeving met onderliggende normalisatie en certificering is hierop van kracht. Als beheerder
van de ontruimingsalarminstallatie speelt u een belangrijke rol in het onderhoud en beheer van de installatie en
daarmee ook het organiseren van een veilige omgeving.
Meer en meer vergt het opereren als professioneel
beheerder kennis en inzicht in de techniek en de komende
wettelijke eisen. Ascom beschikt vanaf heden over
een eendaagse training waarmee Beheerders BMI en
professionals hun basiskennis grondig kunnen uitbreiden.

Deze training biedt u inzicht in onder andere de volgende
vragen:
• Wat is het doel van een ontruimingsalarminstallatie?
• Wanneer is een ontruimingsalarminstallatie vereist?
• De eisen waarin de installatie in grote lijnen moet voldoen?

Doelstelling training
Vanuit uw functie als Beheerder BMI bent u betrokken bij
het beheer, de controle, het onderhoud en de eventuele
aanpassingen van ontruimingsalarminstallaties. Het is
daarom cruciaal over de benodigde kennis en vaardigheden
te beschikken van de techniek van deze installaties en de
hieraan gestelde normen. Het is als directe gesprekspartner
van brandweer, gemeente, gebouweigenaar en personeel
immers belangrijk om te weten welke weg u dient te
bewandelen naar optimale veiligheid.

• Welke typen ontruimingsalarminstallaties zijn er?
• Welke prestatie-eisen zijn gesteld aan ontruiming?
• Interpretatie Programma van Eisen (PvE)
ontruimingsalarminstallaties.
• Wat dient er aan onderhoud te gebeuren en hoe wordt
het jaarlijkse onderhoud en het bijhorende rapport
beoordeeld?
• Wat moet er maandelijks, vier- en achtmaandelijks worden
gecontroleerd?

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

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-

DIENSTEN

digheden.
Bij het creëren van een efficiënte en betrouwbare omgeving is maatwerk
ORGANISATIE

KENNIS

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

Normtrainingen

kennisniveau.

Systeemtrainingen

Aanvullend bieden onze organisatie- en beheerdiensten passende onder-

Periodieke Instructie &

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!

• Welke eisen moeten gesteld worden aan leverancier,
installateur en andere partijen?
• Wat zijn de huidige relevante normen en welke aspecten in
deze normen zijn nu werkelijk van belang?
• Hoe is de geluidtechnische opzet van de
ontruimingsalarminstallatie en wat zijn de technische (on)
mogelijkheden hiervan?
• Wat kunnen de consequenties zijn van het niet goed
invullen van het logboek?

Overzicht te behandelen lesstof
• Voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan
brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

• Het testen van de brandmeld- en
ontruimingsalarminstallatie.
• Het beheer en het invullen van de logboeken.
• De noodzakelijke aanwezige documenten behorende bij
de brandmeldinstallatie.
• Berekeningen aantallen ongewenste en onechte
meldingen en de berekening van systeembeschikbaarheid.

Voorbereiding
Voor aanvang van de training adviseren wij u het
toegestuurde NIBHV boek ‘Beheerder Brandmeld- en
Ontruimingsalarminstallaties’ door te lezen. Tijdens de
training zullen wij bovendien nader ingaan op het gebruik van
de logboeken. U krijgt van ons een nieuw logboek brand en
een nieuw logboek ontruiming zodat u met een schone lei
kunt starten.

• De werking van automatische melders.
• Sturingen en signaleringen, luid en stil alarm.
• De periodieke controles die uitgevoerd dienen te worden
en op welke manier.
• De bediening van brandmeld- en
ontruimingsalarmcentrales, brandweerpanelen en nevenpanelen.
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Locatie training
Deze tweedaagse training wordt gegeven in de showroom
van Ascom, Savannahweg 31 te Utrecht (industrieterrein Lage
Weide). De training kan in overleg bij u op locatie worden
verzorgd.

Contact
Wilt u meer informatie ontvangen? Wij informeren u graag
vrijblijvend over de actuele trainingsdata en kosten. Kijk op
www.ascom.nl/diensten of neem contact met ons op via
telefoonnummer (030) 240 92 32.
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• Is het toegestaan deze maandelijkse, vier- en
achtmaandelijkse controles door de Beheerder uit te
besteden? En zo ja, wie is dan verantwoordelijk?

