Diensten sheet

Opfristraining Beheerder brandmeldinstallaties
Als Beheerder van de brandmeldinstallatie bent u verantwoordelijk voor de bediening, de periodieke controle
en het preventief onderhoud. Om volledig op de hoogte te zijn en te voldoen aan de norm heeft u de (Ascom)
training ‘Beheerder brandmeldinstallaties’ gevolgd. Maar bent u nog volledig op de hoogte van de werking van uw
brandmeldinstallatie? Verloopt het beheer vlekkeloos? Kennis gaat in de loop der tijd vaak verloren of schiet tekort
door wijzigingen in de regelgeving.
Omdat veiligheid meer is dan het voldoen aan de verplichtingen, heeft Ascom de ‘Opfristraining Beheerder
brandmeldinstallaties‘ ontwikkeld. Tijdens deze training worden onderwerpen zoals de huidige regelgeving, het
gebruik van het logboek en de bediening van de brandmeldinstallatie uitvoerig besproken.
Hoe vaak dient u de doormelding van brand te beproeven?
Wie test de sturingen van de brandmeldinstallatie? Wat is
de belangrijkste reden dat een brandmeldinstallatie geen
onechte en/of ongewenste brandmeldingen mag geven? Mag
u een brandmelder voor 3 weken uitschakelen? Weet u het
nog?

Beheerderstaken
De Beheerder is verantwoordelijk voor de bediening, de
periodieke controle en het preventief onderhoud van
de brandmeldinstallatie. Hij dient bovendien onechte en
ongewenste meldingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld
werkzaamheden, zoveel mogelijk te voorkomen. Hij
signaleert tijdig bouwkundige wijzigingen en geeft die
door aan de onderhouder, zodat de installatie daarop kan
worden aangepast. Tevens is hij het aanspreekpunt voor
onder meer de brandweer en de onderhouder van de
brandmeldinstallatie.

Dit scala aan werkzaamheden vraagt veel kennis. Deze
kennis is reeds opgedaan tijdens de training Beheerder
brandmeldinstallaties, afgesloten met het NIBHV examen,
maar in de loop der tijd wordt vaak een deel van deze
materie vergeten. Ook kan de regelgeving gewijzigd zijn
waardoor het takenpakket verandert. Als u bij de uitvoering
van uw taken ook wel eens denkt: ‘hoe zat het ook alweer?’,
dan is de eendaagse opfristraining zeker aan te raden.

Doelgroep en opzet
De training is bedoeld voor de (onderhouds)medewerkers die in
het bezit zijn van het diploma ‘Beheerder brandmeldinstallaties’
van het NIBHV. De training heeft als doel om, gedurende 1 dag,
de kennis van actuele onderwerpen op te frissen. Aan de orde
komt onder meer de certificering, huidige wet- en regelgeving,
het gebruik van het logboek en de bediening van de installatie.

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
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dienstverlening onmisbaar. Onze techniekdiensten zorgen ervoor dat systemen altijd functioneren. Een andere vorm van dienstverlening is het opleiden
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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!

Voorbereiding
Tijdens de training zullen wij bovendien nader ingaan op het
gebruik van het logboek. U dient uw eigen logboek of kopie
van uw logboek mee te nemen, zodat wij u gericht kunnen
adviseren omtrent het gebruik van het logboek. Wij bevelen
bovendien aan in het bezit te zijn van de NEN 2654-1.
Bent u niet in het bezit van het diploma Beheerder
brandmeldinstallaties, dan adviseren wij u de tweedaagse
training Beheerder brandmeldinstallaties te volgen.

Overzicht te behandelen lesstof
• Herhaling van de belangrijkste zaken uit de training
Beheerder brandmeldinstallaties
• Toetsing van de aanwezige kennis
• Certificering: wat komt er bij kijken en wat betekent het
voor u
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• De laatste stand van de techniek, normen en eisen die
gesteld worden aan brandmeldinstallaties
• Het beheer en het invullen van het logboek, aan de hand
van uw eigen logboek
• De afstemming met de alarmorganisatie
• De werking van de automatische melders (verdieping op
materie training Beheerder)
• Doormelding, alarmering en sturingen van de
brandmeldinstallatie
• Advies en bruikbare tips voor het dagelijks beheer
• Toepassen nieuwe onderdelen van de norm, maken plan
van aanpak

Locatie training
Deze ééndaagse training wordt in de regel gegeven in
de showroom van Ascom, Savannahweg 31 te Utrecht
(industrieterrein Lage Weide). De training kan in overleg ook bij u
op locatie worden verzorgd.

Voorbereiding
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 tel.
(030) 240 91 87.
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de kennis van actuele onderwerpen op te frissen. Aan de
orde komt onder meer de certificering, huidige wet- en
regelgeving, het gebruik van het logboek en de bediening
van de installatie.
Uiteraard is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen met vakgenoten. Na afloop van deze eendaagse
training krijgt u een certificaat van deelname toegestuurd.

