Inspectie Brandmeldsystemen en ontruimingsalarmsystemen

Bij een brand zijn brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties cruciaal voor de veiligheid van de gebruikers
van een gebouw, het beperken van de schade en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit. Niet vreemd dus dat ook
verzekeraars vaak eisen stellen aan brandbeveiligingsinstallaties.
Kiwa R2B is dé expert op het gebied van inspectie en certificering van brandmeldsystemen en ontruimingsalarmsystemen.
Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties, wereldwijd voorgeschreven in bouwregelgeving, zijn een belangrijke schakel
in de totale keten van brandmeldbeveiliging. Een goede brandmeldbeveiliging is een optimale mix van organisatorische,
bouwkundige en technische maatregelen. Zo moet de techniek van de gebruikte installaties aansluiten op de interne en externe
alarmorganisatie en moet in kaart worden gebracht welke invloed bouwkundige maatregelen hebben op de toegankelijkheid voor de
brandweer of de detectiesnelheid van automatische melders.
Complex geheel
Kortom, een goede brandmeldbeveiliging is een complex geheel van maatregelen die inspanning vraagt van zowel de leveranciers
van beveiligingsinstallaties als de gebruiker en de eisende partij. Die inspanning moet er uiteindelijk voor zorgen dat alle getroffen
maatregelen leiden tot een effectieve beveiliging. Dit complexe geheel van verschillende aspecten vraagt om een onafhankelijke en
vakkundige beoordeling van de functionaliteit.
Inspectiecertificaat brandmeldinstallatie
Kiwa R2B is de aangewezen partij voor een onafhankelijke en vakkundige beoordeling. Als ervaren partner op het gebied van
brandbeveiliging houden wij voortdurend bij onze klanten, variërend van MKB tot multinationals, de vinger aan de pols door middel
van inspecties van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen. Niet alleen tijdens de planvorming en realisatie, maar ook als de
getroffen beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk in bedrijf zijn. Een inspectiecertificaat brandmeldinstallatie van Kiwa R2B geeft
vertrouwen aan beheerders én gebruikers van gebouwen. Uiteraard zijn er situaties waarin alleen de beoordeling van de
ontruimingsalarminstallatie van toepassing is, ook dan is Kiwa R2B de juiste inspectie-instelling.
We inspecteren zowel op basis van de CCV-inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voeren we
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steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.
Waarom Kiwa R2B?
Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security
(FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten
bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere
positie.
Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports,
opslag gevaarlijke stoffen en hotels.

Kiwa R2B
Kiwa Nederland
NL.info.r2b.fss@kiwa.com
+31 (0)88 998 51 00

www.kiwa.com/nl/nl/service/inspectie-brandmeldsystemen-en-ontruimingsalarmsystemen/pdf

28.11.2021

