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Onderwerpen
In deze nieuwsbrief informeren wij u over recent nieuws en enkele ontwikkelingen
die de afgelopen maanden op het gebied van brandmeldinstallaties hebben
plaatsgevonden:

Publicatie concept CCV schema's sprinkler, brandmeld en REOB

Certificering bestaande brandmeldinstallaties

Wijzigingsblad Regeling Brandmeldinstallaties
Publicatie concept CCV schema’s sprinkler, brandmeld en REOB
Op 17 december 2010 publiceert het CCV de ontwerpen voor certificatie- en
inspectieschema’s voor brandmeldinstallaties (BMI), automatische blussystemen
(VBB) en onderhoud aan kleine blusmiddelen (REOB). De markt kan zich nu
voorbereiden op invoering van de definitieve schema’s in de loop van 2011. De
nu gepubliceerde ontwerp-schema’s kunnen dus nog niet voor certificatie of
inspectie worden gebruikt.
De komst van de nieuwe schema’s is noodzakelijk om certificatie onder toezicht
van de Raad voor Accreditatie mogelijk te maken. Accreditatie is een voorwaarde
voor de overheid om gebruik te kunnen maken van certificatie en inspectie. Dit is
met name nu van groot belang gezien de komst van het Bouwbesluit 2011.
De Raad voor Accreditatie beoordeelt de nu ontwikkelde ontwerpen voordat de
schema’s onder toezicht van de RvA kunnen worden uitgevoerd. Deze
beoordeling kan het nog nodig maken dat de schema’s op onderdelen worden
aangepast. Daarom worden de schema’s niet onmiddellijk ingevoerd, maar pas in
de loop van 2011.
Via deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u op de LPCB website.
Certificering bestaande brandmeldinstallaties
Voor zover er vragen bestonden omtrent het certificeren van bestaande (niet
gecertificeerde) brandmeldinstallaties, zijn die beantwoord in een recent
uitgebrachte CCV publicatie. Aanleiding voor de publicatie waren de
aangescherpte eisen voor certificatie van bestaande brandmeldinstallaties in het
in November 2008 gepubliceerde Gebruiksbesluit. Alle voorwendselen die in het
verleden werden aangewend om bestaande brandmeldinstallatie niet te
certificeren zijn uit de weg geruimd. De publicatie bestaat uit twee delen; deel 1 is
geschreven voor eigenaren van brandmeldinstallaties en deel 2 bevat de
voorwaarden die door certificatie- en inspectie-instellingen moeten worden
aangehouden. De publicatie kunt u via de LPCB website downloaden.
Wijzigingsblad Regeling Brandmeldinstallaties
Onlangs is een wijzigingsblad uitgekomen betreffende de Regeling
Brandmeldinstallaties. In dit wijzigingsblad wordt het volgende geregeld:
 de NEN 2535:2009/C1:2010 mag worden toegepast;
 de doormelding van een brandalarm kan in bepaalde situaties
achterwege worden gelaten in een gecertificeerde brandmeldinstallatie
 een toelichting op de wijze waarop storingsmeldingen moeten worden
doorgemeld
 een toelichting in hoeverre doormeldingen en sturingen onder de levering
(en dus de certificatie) van het branddetectiebedrijf vallen

Dit wijzigingsblad kunt u via de LPCB website downloaden.
Indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief kan dat via deze link.
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