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Voor certificatie volgens de CCV-certificatieschema’s Leveren Brandmeldinstallaties en
Leveren Ontruimingsalarminstallaties heeft de CvB Brand ingestemd met de volgende
harmonisatieafspraak.
Onderwerp
Geharmoniseerde
beoordeling

Onderbouwing

Gebruik model-PvE uit NEN 2535 en de NEN 2575-reeks
Een branddetectiebedrijf en een ontruimingsalarmbedrijf moeten beschikken
over alle voor het ontwerp noodzakelijke informatie. Als zij in plaats van het
model-PvE uit NEN 2535 en de NEN 2575-reeks gebruik maken van een ander door
de opdrachtgever ondertekend document, moeten zij registreren dat het
document alle voor het ontwerp noodzakelijke informatie bevat.
Voor het ontwerpen van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties
hebben het branddetectiebedrijf en het ontruimingsalarmbedrijf informatie
nodig. In het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties staat dat het
model-PvE uit NEN 2535 moet worden aangehouden, en in het CCVcertificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties staat dat het model-PvE
uit de NEN 2575-reeks moet worden aangehouden. Daarmee dwingen de schema’s
af dat alle voor het ontwerp noodzakelijke informatie aanwezig is. Dat is de
achterliggende prestatie-eis. Het gaat dus om de inhoud van het PvE en niet om
de lay-out, de opbouw of de volgorde.
Het is niet uitgesloten dat de voor het ontwerp noodzakelijke informatie op
andere wijze, bijvoorbeeld in een Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging, ter
beschikking wordt gesteld.

Instemming van
de CvB Brand

De CI moet erop toezien dat het branddetectiebedrijf en het
ontruimingsalarmbedrijf die informatie registreren, en checken tegen de volgens
de norm vereiste informatie. Bij een UPD voor een complexe brandbeveiliging
kan de registratie bijvoorbeeld in de vorm van het invullen van het model-PvE uit
de norm. Een verwijzing naar het goedgekeurde (d.w.z. door de opdrachtgever
ondertekende) UPD is noodzakelijk evenals ondertekening door de
projecteringsdeskundige zodat duidelijk is dat hij heeft vastgesteld dat is
voorzien in de noodzakelijke informatie. Ondertekening door de opdrachtgever is
niet noodzakelijk als het UPD door de opdrachtgever is ondertekend.
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