BRANDDETECTIE

Goede brandpreventie is van levensbelang
Het tijdig signaleren van een beginnende brand is van levensbelang. Met een adequate
brandbeveiligingsinstallatie krijgt brand geen kans om uit te groeien tot een vuurzee. Brandweer en
verzekeraars eisen bovendien een bepaalde mate van brandbeveiliging. Synto kan hierbij in een vroegtijdig
stadium een adviserende rol spelen. Synto is een gecertificeerd branddetectiebedrijf en daarmee uw garantie
dat onze branddetectiesystemen worden geleverd en onderhouden volgens de verplichte veiligheidseisen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:
•
•
•
•
•
•

Advies en begeleiding
Opstellen van een Programma van Eisen (bij 1 eisende partij)
Ontwerpen en/of projecteren van de brandmeldinstallatie
Leveren en installeren van de brandmeldinstallatie
Opleveren en certificeren van de brandmeldinstallatie
Onderhouden van de brandmeldinstallatie

Onze diensten

Brandweer en verzekeraars
eisen een bepaalde mate van
brandbeveiliging in uw gebouw

Opstellen Programma van Eisen (PVE)
Om tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie te komen is het van essentieel belang dat er een
Programma van Eisen wordt opgesteld. Dit is een basisdocument waarin de uitgangspunten ten
aanzien van de brandmeldinstallatie worden vastgelegd. Synto kan het opstellen van het PVE voor
u verzorgen; dit betekent dat wij zorgdragen voor de communicatie tussen de diverse betrokken
partijen, zoals de brandweer en de gemeente.

Ontwerpen en/of projecteren van de brandmeldinstallatie
Op basis van het PVE wordt door de projecteringsdeskundige het
ontwerp van de installatie gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden
met de hieraan gestelde eisen conform de NEN2535. Wanneer gewenst
wordt het ontwerp ook voorzien van een ontruimingsinstallatie die
aangelegd wordt conform de hiervoor geldende norm de NEN2575.
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Onze diensten
Leveren en installeren van de brandmeldinstallatie
Synto maakt voor de levering en installatie gebruik van gerenommeerde brandmeld producten
waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Het inbedrijfstellen en testen van
de installaties wordt door Synto in eigen beheer uitgevoerd.
Aan de hand van het ontwerp wordt onder supervisie van de installatiedeskundigen de
brandmeldinstallatie aangelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de hiervoor geldende
normen en wordt vooral aan het deel functiebehoud veel aandacht besteed.

Certificeren brandmeldinstallatie
Na aanleg, inbedrijfstelling en testen van de installatie wordt deze opgeleverd met de benodigde
stukken; een logboek, revisietekeningen, blokschema’s en andere relevante documenten. Aan de
hand van de inbedrijfstelrapporten en de revisiestukken wordt een Rapport van Oplevering
gemaakt. Dit rapport sturen we op naar de certificerende instelling. Na goedkeuring door de
certificerende instelling wordt het certificaat afgegeven. Indien er nog een inspectie benodigd is, zal
de installatie worden geïnspecteerd door een inspectie-instelling. De communicatie tussen deze
betrokken partijen wordt uiteraard ook door ons verzorgd.

Training Opgeleid Persoon
Bij een gecertificeerde brandmeldinstallatie is het noodzakelijk dat deze regelmatig gecontroleerd
wordt. Dit moet worden gedaan door een Opgeleid Persoon (OP).
Doormelding van de brandalarmen en storingen zijn bijvoorbeeld zaken die maandelijks
gecontroleerd dienen te worden. De training van een Opgeleid Persoon kunnen wij voor u
verzorgen.

Onderhoud brandmeldinstallatie
Om de installatie ieder jaar opnieuw te kunnen certificeren moet
deze goed worden onderhouden. Synto beschikt over een eigen
afdeling Technisch Beheer en Onderhoud voor het onderhouden,
testen en, indien nodig, het oplossingen van storingen van de
brandmeldinstallatie. De afdeling beschikt over een operationele
storingsdienst, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Hoe kunnen we u helpen?
Heeft u een technisch probleem of bent u op zoek naar een maatwerk advies voor een
totaaloplossing? Of wilt u gewoon eens met ons sparren over wat wij voor u zouden kunnen
betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

CONTACT OPNEMEN

