Logboek Gebeurtenissen
t.b.v. Brandmeldinstallatie (conform NEN2654-1)
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Logboek Gebeurtenissen
t.b.v. Brandmeldinstallatie (conform NEN2654-1)

Toelichting op Logboek
In het logboek moeten alle gebeurtenissen die betrekking hebben op de brandmeldinstallatie chronologisch worden
vastgelegd. Schrijf iedere gebeurtenis direct op, ook zaken als de uitschakeling van groepen of de periodieke controles.
De gebeurtenissen kunnen nader gespecificeerd worden door het aangeven van een code.

Kolom

Omschrijving

Naam

Hier dient de naam van degene die de melding heeft geaccepteerd of de handelingen heeft
uitgevoerd.

Datum / Tijd

Hier wordt de datum en de tijd ingevuld waarop de actie heeft plaatsgevonden. Voor brand en
storingsmeldingen is het belangrijk dat het tijdstip van de melding zo exact mogelijk bekend is.

Zone / Melder

In deze kolom moet worden ingevuld van welke detectiezone en melder de melding afkomstig is of
in welke detectiezone de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Code

Vermeld hier de code van de melding volgens onderstaand overzicht. De in de tabel opgenomen
codes zijn bedoeld voor registratie en statistische doeleinden. Het is noodzakelijk de opgegeven
codes voor de uniformiteit aan te houden. Bij het jaarlijks onderhoud zullen de beheerder
(Opgeleid Persoon) en de onderhouder de werking van het systeem aan de hand van deze
gegevens evalueren en beoordelen ten opzichten van het Programma van Eisen en zonodig
maatregelen nemen.

Oorzaak

Vermeld hier de oorzaak, indien mogelijk, zo uitvoerig mogelijk.

Code (deel 1)

Betekenis

Code (deel 2)

Betekenis

A

Echte brandmelding intern

1

Brandmeldcentrale

B

Echte brandmelding extern

2

Automatische melders

C

Ongewenste brandmelding intern

3

Handbrandmelders

D

Ongewenste brandmelding extern

4

Doormelding brandmeldingen

E

Onechte brandmelding intern

5

Doormelding storingsmeldingen

F

Onechte brandmelding extern

6

Stuurfuncties

Cm

Maandelijkse controle

Ck

4 en 8 maandelijkse controle

O

Oplevering

M
U

Modificatie, aanpassing,
(software)wijziging
Uitbreiding

jO

Onderhoud door onderhouder

S
Sb

Storing (ieder verschijnsel niet zijnde een
brandmelding)
Storingsopheffing door beheerder (OP)

So

Storingsopheffing door onderhouder

G

Bezoek (als geen van bovenstaande
werkzaamheden uitgevoerd werden)
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