
 

ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES IN GEBOUWEN 

 

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) vervult een essentiële functie in de 

ontruiming van uw pand. Als er brand is moeten de aanwezigen snel het pand 

kunnen verlaten. Een belangrijke actie is het snel waarschuwen van de 

aanwezige personen. In een gebouw dat te groot is om mensen door middel van 

roepen te waarschuwen (niet ‘beroepbaar’ is) moet daarom een 

ontruimingsalarminstallatie aanwezig zijn. 

 

TYPEN 

Ontruimingsalarminstallaties (OAI) zijn als volgt ingedeeld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hangt van uw gebouw en organisatie af, welk soort OAI u nodig heeft. 

 

EISEN 

De eisen aan een OAI zijn opgenomen in de Nederlandse Norm NEN 2575. Er staat in 

hoe en waar de signaalgevers moeten worden opgehangen om hoorbaar of 

verstaanbaar te zijn. En hoe en waar je moet meten of het geluid wel voldoende 

hoorbaar of verstaanbaar is. 

Als gebruiker van uw gebouw bent u verantwoordelijk voor een goed beheer, 

regelmatige controle en tijdig onderhoud. Hoe dat moet staat in de Nederlandse 

norm NEN 2654-2. 

 

CERTIFICATIE OAI 

De eisen uit de NEN 2575 en NEN 2654-2 worden gebruikt door gecertificeerde 

leveranciers en onderhoudsbedrijven. Zij verstrekken aan hun opdrachtgever een 

certificaat voor hun werk. Een certificatie-instelling houdt daar toezicht op en 

controleert steekproefsgewijs de OAI en het onderhoud. De afspraken over toezicht 

en dergelijke controles zijn op genomen in de CCV-certificatieschema’s. Vanaf 1 

oktober 2014 kunt u bij uw installateur voor gecertificeerde OAI’s en onderhoud 

terecht. 

 

VOORDELEN VAN CERTIFICATIE 

U krijgt zekerheid over de kwaliteit van (het onderhoud aan) de OAI. De leverancier 

is deskundig op het gebied van ontruimingsalarmering en levert u een OAI die past 

bij uw gebouw en organisatie. U ontvang van de leverancier een OAI-certificaat dat u 

kunt gebruiken om aan te tonen dat (het onderhoud aan) uw OAI aan de gestelde 

eisen voldoet. Bijvoorbeeld in uw relatie met de brandweer. Een ander groot 

voordeel is dat het certificaat ook meetelt bij een inspectie, waardoor de omvang 

van de inspectie kan worden beperkt. Dat geeft zekerheid! 

 

LEVERANCIERS OAI 

Op www.preventiecertificaat.nl kunt u de leveranciers vinden die gecertificeerd zijn 

voor de levering en het onderhoud OAI. Zij geven certificaten af en kunnen u 

adviseren. 

 

WAAR OP LETTEN BIJ AANSCHAF EN ONDERHOUD VAN EEN OAI 

 Werk met een gecertificeerde leverancier of onderhoudsbedrijf; 

 Vraag advies aan uw leverancier over het soort OAI dat u nodig heeft; 

 Houdt rekening met beheer, controle en onderhoud van uw OAI en sluit een 

onderhoudscontract af; 

 Vraag altijd naar een certificaat voor (het onderhoud van) de OAI 
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OAI 

Type A (gesproken 

berichten) 

Luid alarm 

Type B (slow whoop) 

Stil alarm 

Attentiepanelen 

Draadloze 

alarmcommunicatie 

http://www.preventiecertificaat.nl/

