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Installatie BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE (BMI+OAI)     

Beheerder  maand  jaar  
      

1 Maandelijkse Controle     

  ja nee nvt 
aanpas. 
nodig 

1.1 Centrale type       

1.1.1 Centrale is goed bereikbaar en deugdelijk bevestigd     

1.1.2 De centrale is mechanisch in goede staat (onbeschadigd, werking slot / deurmechaniek)     

1.1.3 De centrale is uitwendig gereinigd     

1.1.4 Alle optische en akoestische indicatoren op de centrale gecontroleerd     

1.1.5. Interne klok van centrale staat op juiste tijd en datum ingesteld     

1.1.5 De teksten op de centrale zijn goed leesbaar     

1.2 Brandweer- en nevenpanelen     

1.2.1 Brandweer- en nevenpanelen zijn goed bereikbaar en deugdelijk bevestigd     

1.2.2 Brandweer en nevenpanelen mechanisch in goede staat (onbeschadigd, werking sluiting)     

1.2.3 Brandweer- en nevenpanelen zijn uitwendig gereinigd     

1.2.4 Alle optische / akoestische indicatoren op de Brandweer- en nevenpanelen zijn gecontroleerd     

1.3 Diversen     

1.3.1 Doormeldvertraging gecontroleerd     

1.3.2 Doormeldvertragingstijd is  min  sec     

      

2 Maandelijkse Controle Doormelding     

  ja nee nvt 
aanpas. 

nodig 

2.1 Doormelding BRAND getest      

2.2 Controle ontvangst BRAND melding (ontvangst bij RAC of PAC)     

2.3 Doormelding STORING getest     

2.4 Controle ontvangst STORINGsmelding (ontvangst bij RAC of PAC)     

      

3 Documentatie     

  ja nee nvt 
aanpas. 

nodig 

3.1 Logboek aanwezig bij installatie     

3.2 Meldingen zijn door gebruiker in logboek geregistreerd     

3.3 Logboek ingevuld n.a.v. deze controle     
      

4 Opmerkingen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie blad 2 voor aanvullende items tijdens 4 en 8 maandelijkse controle ➔
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Hieronder staan de controles die uitgevoerd moeten worden bij de 4 en 8 maandelijkse controle door de 
Beheerder (aanvullend op de maandelijkse controle). 
 

5 4 en 8 maandelijkse Controle (aanvullend)     

  ja nee nvt 
aanpas. 

nodig 

5.1 Meldingen     

5.1.1 Handmelders visueel gecontroleerd     

5.1.2 De handmelders gecontroleerd op bereikbaarheid     

5.1.3 De automatische melders en nevenindicatoren visueel gecontroleerd     

5.1.4 De automatische melders gecontroleerd op vrije ruimte tot inventaris ed.     

5.1.5 Controle ontvangst melding door centrale     

5.1.6 Controle optische en akoestische signalering     

5.2 Ontruimingssignaal     

5.2.1 Waargenomen dat ontruimingsalarmsignaal wordt aangestuurd door bedieningspaneel?     

5.2.2 Waargenomen dat ontruimingsalarmsignaal wordt aangestuurd door handbrandmelder?     

5.2.3 Waargenomen dat ontruimingsalarmsignaal wordt aangestuurd door automatische melder?     

5.2.4 Alleen in geval van ontruiming A: De commandomicrofoon functioneert?     

5.3 Netwerk met meerdere brandmeldcentrales     

5.3.1 Op elke brandmeldcentrale is een alarm gereset?     

5.3.2 Op elke brandmeldcentrale is een meldergroep uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld?     

5.4 Overige controles     

5.4.1 Is ruimtegebruik, inrichting en bouwconstructie ongewijzigd?     

5.4.2 Voldoet het alarmplan voor de interne alarmorganisatie nog?     

5.4.3 Algemene telefoonnummers en telefoonnummers van sleutelhouders/Beheerder(s) zijn ongewijzigd?     

5.4.4 Komen meldnummers en teksten nog overeen met de werkelijke situatie?     

      

6 Documentatie (aanvullend)     

  ja nee nvt 
aanpas. 

nodig 

6.1 Registratiebladen toegepaste apparatuur aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie     

6.2 Aanzicht bedienpanelen aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie     

6.3 Blokschema aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie     

6.4 Stuurfunctie matrix aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie     

6.5 Installatietekeningen aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie     

6.6 Komen installatietekeningen overeen met werkelijke situatie     

6.7 Komen meldernummers en teksten overeen met werkelijke situatie     

6.8 Schema’s laskasten aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie     

6.9 Gebruikershandleiding aanwezig in Handboek Brandmeldinstallatie     

6.10 Logboek ingevuld n.a.v. deze controle     
      

      

7 Opmerkingen (aanvullend)     

 

 

 

 

 
 


