
Diensten sheet

Criteria
Voor de brandmeldinstallatie is de NEN2535 en NEN2575 
van kracht. Regels over beheer en onderhoud door de 
beheerder liggen vast in de NEN 2654-1 en de NEN 
2654-2. Het voldoen aan de criteria van beheerder wordt 
aangetoond met het diploma Beheerder Brandmeld- en 
Ontruimingsalarminstallaties van het Nederlands Instituut 
voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Beheerder
De beheerder dient door de leverancier van de 
brandmeldinstallatie opgeleid te worden op de eigen 
installatie. De beheerder is vervolgens de verantwoordelijke 
uitvoerende voor het bedienen, de periodieke controle en 
het preventieve onderhoud van de brandmeldinstallatie. 
De beheerder dient ongewenste meldingen, veroorzaakt 
door werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Hij 
signaleert tijdig bouwkundige wijzigingen en geeft deze door 
aan de onderhouder zodat de installatie daarop kan worden 
aangepast. 

Tevens is hij het aanspreekpunt voor de brandweer, 
gemeente en de onderhouder van de brandmeldinstallatie. 

Doelgroep en opzet 
De training is bedoeld voor medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van de 
brandmeldinstallatie. De training bestaat uit twee lesdagen. 
Op de eerste lesdag worden projectopdrachten meegegeven 
die vóór de tweede lesdag door de cursisten in de 
werksituatie dienen te worden uitgevoerd. De tweede lesdag 
wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Bij positief resultaat wordt het landelijk erkende NIBHV 
diploma Beheerder BMI en OAI toegestuurd. Uiteraard is er 
voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met 
vakgenoten. 

Wij adviseren u om elke twee jaar onze herhalingstraining te 
volgen om uw kennisniveau op het gewenste peil te houden.

De eisen die aan het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden gesteld, zijn de 
afgelopen jaren op basis van regelgeving aangescherpt. Om uw brandveiligheid te garanderen en op het gewenste 
niveau te houden heeft Ascom de training Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties.

Training Beheerder Brandmeld- en 
Ontruimingsalarminstallaties



Ascom (Nederland) B.V. 
Postbus 40242  
3504 AA Utrecht 
T (030) 240 91 00 
www.ascom.nl 
info@ascom.nl
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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

Overzicht te behandelen lesstof
•  Voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan 

brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

•  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 neven-
panelen.

•  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. 

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.


