Contact?

Bent u geïnteresseerd in wat Bewacon Security u kan bieden
op het vlak van het beheren van uw brandmeldinstallatie? We
bespreken met u graag de diverse mogelijkheden. Bel of mail
ons daarom vandaag nog voor een persoonlijke afspraak.

Inbraak-/alarmsystemen, Brandbeveiliging, Toegangscontrolesystemen, Camera observatiesystemen,
Overvalalarm, Terrein-/hekbeveiliging, Meldkamer, Alarmopvolging, Bewaking, Bouwkundige beveiliging

•

•

Bewacon Security Postbus 65 5126 ZH Gilze
T 0161- 45 88 81
I www.bewacon.nl E info@bewacon.nl

•

•

Bewacon Security is onderdeel van de HDL groep

Voorkom een
uitbrander!

Uw brandmeldinstallatie in onze bekwame handen
Uiteraard wilt u volledig kunnen vertrouwen op de brandmeldinstallatie binnen uw organisatie. Maar de
betrouwbaarheid van deze installatie hangt zeer nauw samen met het aantal foutieve meldingen en
storingen. Vaak ligt het hierbij niet aan de techniek, maar aan gebrekkig beheer of onderhoud van de
installatie. Wilt u zeker weten dat uw brandmeldinstallatie altijd werkt zoals het hoort, besteed het volledige
beheer dan uit aan Bewacon Security.
Wie controleert uw brandmeldinstallatie?

Een gecertificeerde brandmeldinstallatie moet elke maand
nauwgezet worden gecontroleerd om de certificering
wettelijk te mogen blijven voeren* . Die controles mogen
enkel door een zogenaamd ‘opgeleid persoon’ worden uitgevoerd; iemand die hierin dus specifiek is gediplomeerd.
Bewacon Security neemt u deze verantwoordelijke taak
correct en kundig uit handen en voert, waar nodig, (preventief)
onderhoud uit. Zo bent u dus altijd verzekerd van een
feilloos werkende brandmeldinstallatie zonder dat u er zelf
omkijken naar hebt. Een prettig en veilig idee.
*Eisen voor beheer, controle en onderhoud aan brandmeldinstallaties die
conform de NEN2535 zijn geïnstalleerd staan omschreven in de
NEN2654.

Altijd up-to-date beveiligd

De maandelijkse controle van uw gecertificeerde brandmeldinstallatie zorgt er niet alleen voor dat uw installatie
altijd tiptop in orde is, ook kan dit u veel onnodige
rompslomp besparen mocht er zich onverhoopt toch een

calamiteit voordoen. Na zo’n voorval zal brandweer en/of
verzekering een onderzoek opstarten waarbij het logboek
een belangrijke rol speelt. Blijkt hieruit dat de controles niet
correct zijn uitgevoerd, dan kan er sprake zijn van nalatigheid
en bent u als bedrijfseigenaar hoofdelijk aansprakelijk.
Een vervelende situatie die u kunt voorkomen door de
controle in handen van Bewacon Security te leggen.

Maandelijks gecontroleerd

Bewacon Security controleert uw brandmeldinstallatie
11 keer per jaar. De twaalfde controle wordt uitgevoerd
door de onderhoudsmonteur van uw branddetectiebedrijf.
Tijdens de maandelijkse inspecties worden onder meer de
volgende verplichte werkzaamheden verricht:
•	Visuele controle van de brandmeldcentrale op een
goede werking van de optische en akoestische indicatoren;
• Controle doormeldfunctie;
•	Verificatie van correcte ontvangst brand- en storingsmelder bij de meldkamer.

Extra controlemomenten

Vier en acht maanden na oplevering of na onderhoud door
het onderhoudsbedrijf voert Bewacon Security uitgebreide
controles uit waarbij, naast de reguliere werkzaamheden,
het volgende wordt gedaan:
• Uitgebreide visuele controle (hand)brandmelders;
• Controle veranderingen binnen detectiezone;
•	Controle van actualiteit van onder meer de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s en
stuurfunctiematrix;
• Controle van meldfunctie van alle meldergroepen.

Uw beveiliging, onze verantwoording

Omdat Bewacon Security u zo min mogelijk in uw dagelijkse
werkzaamheden wenst te storen, voeren we de inspecties
desgewenst uit buiten werk- en/of openingstijden. En ook
hierbij is uw eigendom bij ons in vertrouwde handen. Zo
bewaren we uw sleutel bijvoorbeeld in een metalen cilinder in
de buitenmuur van uw pand. Niet alleen kan onze surveillant
pas na toestemming van de meldkamer bij deze sleutel,

maar ook is deze elektronisch beveiligde cilinder via uw
inbraaksysteem verbonden met de alarmcentrale.

De voordelen op een rij:

•	Geen barricade meer inzake de jaarlijkse verlenging van
uw certificaat;
• Geen omkijken meer naar de periodieke controles;
•	Bij het uit dienst treden van de huidige beheerder
(of langdurig ziekte) worden de maandelijkse werkzaamheden verricht;
• Werkzaamheden lopen altijd door;
• Geen kosten voor (opfris-)cursussen;
• Een ongestoord arbeidsproces;
• Indien nodig wordt er direct actie ondernomen;
• Een keurig verzorgd, up-to-date logboek;
•	Een extern logboek dat bij een brand van uw pand
gewaarborgd blijft;
• Een uitgebreid maandelijks rapport van de bevindingen.

