
Een brandmeldinstallatie die wel werkt?

Brandgevaar zit soms letterlijk in 
een klein hoekje. Een smeulende 
sigarettenpeuk kan het begin 
zijn van een grote vuurzee. 
Overbelasting van een meter-
kast heeft meer dan eens geleid 

tot verlies van complete gebouwen. Dergelijke geva-
ren worden soms gebagatelliseerd: ‘Dat kan bij ons 
niet, dit gebouw is onbrandbaar’. Wie zo denkt, komt 
bedrogen uit. Zo toonde recent onderzoek van de 
VROM-Inspectie bijvoorbeeld aan, dat er veel mis is 
met de brandveiligheid van kleine hotels.

Unica brandmeldinstallaties
Het voorkomen en beperken van brandschade is 
een topspecialiteit van Unica. Vanuit onze als 
branddetectiebedrijf gecertificeerde vestigingen 
werken experts dagelijks samen om onze klanten 
optimaal te adviseren over het meest geschikte 
brandmeldsysteem voor de specifieke situatie. En 
met succes. 

Quick scan 
De gangbare brandmeld- en ontruimingsinstalla-
ties alleen zijn niet voldoende om bij brand de 
schade tot een minimum te beperken en te zorgen 
dat aanwezigen het pand veilig kunnen verlaten. 
Bijvoorbeeld brand- en rookcompartimentering, 
noodverlichting, vluchtwegen en brandslanghas-
pels dragen hiertoe ook bij. Om u te ontzorgen 
heeft Unica een quick scan ontwikkeld. Een van 
onze adviseurs licht uw pand door en verwerkt zijn 
bevindingen in een overzichtelijke rapportage. 
Zo weet u als klant precies waar u staat en of de 
beveiliging van uw pand afdoende is.

Programma van Eisen (PvE)
Wat moet er precies gebeuren 
op het gebied van brandvei-
ligheid? In een Programma 
van Eisen verwoordt Unica 
alle eisen en wensen van de 
eigenaar en gebruikers van 

Unica voor u:

 Erkende topspecialist in 
brandbeveiliging

 Optimaal beveiligde 
werkplek

 Voldoen aan 
wet- en regelgeving

 Advies, installatie 
en onderhoud

 Uitgebreide 
beheerdiensten
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het pand, maar ook die van de verzekeraar en over-
heid. De eisen staan nu duidelijk op een rij. Vervol-

 erte opgesteld.

Projectering
Al is een pand voorzien van alle nodige installaties 
voor het melden en beperken van brand, dan nog 
kan het zijn dat het complete systeem niet volledig 
aan de regelgeving van overheid en verzekeraars 
voldoet. Brandmelders en andere installaties moe-
ten namelijk afgestemd worden op het gebouw en 
het gebruik ervan, zodat ze optimaal functioneren. 
Projectering heet dat. Blijkt uit de quick scan dat in 
de huidige situatie niet helemaal wordt voldaan 
aan de geldende regelgeving, dan kunnen de pro-
jecteringsdeskundigen een projectie maken. De 
eisen van de brandweer, eigenaar en gebruiker 
worden vastgelegd in het PvE en zijn leidend bij 
het ontwerp.

Ontzorging van A tot Z
Bij Unica kunt u terecht voor het complete traject 
van de quick scan tot de oplevering van de systemen. 

Unica heeft de expertise en 
erkenning om de diverse 
systemen te installeren. Na de 
inbedrijfstelling van de instal-
latie wordt door een van onze 
projecteringsdeskundigen een 

inspectie uitgevoerd.  caat 
 ende installatie verstrekt. Unica wordt 

hierbij steekproefsgewijs gecontroleerd door een 
extern bureau. U bent dus zeker van een hoog-
waardige installatie. 

Onderhoud en service
Om uw brandmeld- en ontrui-
mingsinstallaties in goede staat 
te houden, is onderhoud van 

 ceerde 
installaties is dit onderhoud 
wettelijk verplicht. Onze goed opgeleide en ervaren 
servicemonteurs houden uw installatie in top-
conditie. Daarnaast staan zij 24 uur per dag en 
7 dagen in de week klaar om eventuele storingen 
te verhelpen.

Unieke extra service
Om er zeker van te zijn dat de brandmeldinstallaties 
werken, moet een beheerder maandelijks controle-
taken uitvoeren. Unica kan u opleiden tot (assistent)-
beheerder. Deze opleiding wordt afgesloten met 

 caat, waarna u de controletaken zelf kunt 
uitvoeren. Houdt u liever uw handen vrij voor uw 
core business? Dan kunt u het onderhoud en 
beheer aan Unica overlaten. Deze service maakt 
Unica uniek.

Unica: samen maken we de toekomst

ln.acinu.www  33 33 322 - 0080 

Als allround system integrator en grootste zelfstandige installateur van Nederland heeft Unica alles in huis 
wat veeleisende opdrachtgevers in de utiliteitsbouw, gezondheidszorg en industrie van hun installatie-
partner vragen. Hierbij beschikken wij over uitstekende referenties en durven wij elke opdracht aan. Groot 
of klein; complex of juist eenvoudig. Onze kracht? Wij ‘ontzorgen’ onze opdrachtgevers met innovatieve 
en ‘duurzame’ oplossingen, optimale ‘communicatietoepassingen’ en  een ‘comfortabel’ en vooral ook 
‘veilig’ werk- en woonklimaat. En dat al meer dan 75 jaar! Met duurzaamheid als speerpunt in onze strate-
gie waarborgen we de toekomst van ons bedrijf, onze opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. 
Zo maken we samen de toekomst. 

Andere brandbeveiligingsactiviteiten:

algemene brochure

algemene brochure

duurzaamheid  >  zorg  >  communicatie  >  veiligheid  >  comfort

brandbeveiliging vuurwerkopslag watermist

blussen met watermist

installatiegroep

unica brandbeveiliging

opleidingen 
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