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Doelgroep en opzet
De training is bedoeld voor medewerkers van 
elektrotechnische installatiebedrijven die verantwoordelijk 
zijn voor de aanleg van brandmeldinstallaties. De training 
bestaat uit 3 dagen van 6 uren. Het doel van de training is het 
kennisniveau over brandmeldinstallaties te verhogen zodat 
dit aansluit op het ‘CCV Certificatieschema Installeren BMI’. 

Behalve het behalen van het diploma ‘Installatiedeskundige’ 
ontvangt u aanvullende kennis met betrekking tot 
brandmeldinstallaties. Met deze praktische kennis kunt u uw 
klanten extra kwaliteit en service bieden.

Aanvang en voorbereiding
De aanvangsdatum van de training is afgestemd op de datum 
van het examen van CertoPlan. Op de eerste lesdag wordt de 
trainingsmap uitgereikt.

Wij adviseren u om de Nederlandse norm NEN 2535 (uitgave 
2009) en het wijzigingsblad C1 (uitgave juni 2010) aan te 
schaffen.

De eisen die aan de aanleg van brandmeldinstallaties worden gesteld, zijn de afgelopen jaren op basis van 
regelgeving aangescherpt. Voor te certificeren installaties worden vanaf 2012 zowel eisen aan het installatiebedrijf 
als aan het opleidingsniveau van hun medewerkers gesteld. Om te voldoen aan de criteria biedt Ascom de training 
‘Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties’ aan die aansluit op het examen van CertoPlan.

Training Installatiedeskundige 
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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
•  De grondbeginselen van brand, branduitbreiding en 

rookverspreiding.

•  Voorbeelden van organisatorische, bouwkundige en 
installatietechnische voorzieningen.

•  De norm NEN 2535 en het ‘CCV Certificatieschema 
Installeren BMI’.

•  Opbouw brandmeldinstallaties en werkingsprincipe van de 
automatische melders.

•  Het projecteren van automatische melders.

•  De doormelding van brand- en storingsmeldingen en de 
aansturing van brandbeveiligingsinstallaties.

•  Het installeren van brandmeldinstallaties, de toe te passen 
kabels en wanneer het toepassen van functiebehoud 
noodzakelijk is.

Vooropleiding
MBO werk- en denkniveau door opleiding of ervaring 
verkregen.

Locatie training
De training wordt in de regel gegeven in de showroom van 
Ascom, Savannahweg 31 te Utrecht (industrieterrein Lage 
Weide). In overleg is het mogelijk de training op locatie te 
verzorgen.

Contact
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.


