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Unica Fire Safety

Unica Fire Safety ontwerpt, levert, 
installeert en onderhoudt kwalitatief 
hoogwaardige brandbeveiligings-
systemen voor gebouwen. 

Als één van de grootste spelers op het 
gebied van brandbeveiligingsinstallaties 
in Nederland, heeft Unica een duidelijke 
missie: bijdragen aan een brandveilige 
leef- en werkomgeving.

Betrouwbare partner in brandbeveiliging
Unica Fire Safety is dé partner in brandbeveiliging voor 
gebouweigenaren van zowel bestaande als nieuwe 
gebouwen. Ons team van circa 200 specialisten heeft 
ervaring in vrijwel alle segmenten en kan u tijdens de gehele 
levenscyclus van uw installaties bijstaan.

Doordat wij over een team van gekwalificeerde monteurs 
en een eigen prefab werkplaats beschikken, zijn wij in staat 
om alle werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. 
Vanwege onze sterke betrokkenheid kennen wij onze 
installaties en onze klanten door en door.

Missie
Het is onze missie om bij te dragen aan een brandveilige 
leef- en werkomgeving. Wij zijn er van overtuigd dat 
brandbeveiliging om een risicogerichte benadering vraagt, 
waarbij de risico’s en gevolgen van brand samen worden 
beoordeeld om tot een passend brandveiligheidsconcept 
voor de specifieke situatie te komen.

Advies op maat
Iedere situatie is anders, daarom is brandbeveiliging bij ons 
altijd maatwerk. Onze specialisten adviseren u graag over 
de invulling van brandveiligheid in het gebouwontwerp. 
Daarbij streven wij altijd naar een concept dat binnen het 
gebouwconcept past en aansluit op de voorschriften uit 
wet- en regelgeving en uw speficieke wensen.

Over ons
Totaalleverancier in brandveiligheidsoplossingen
De integrale oplossingen van Unica Fire Safety omvatten 
het complete spectrum op het gebied van automatische 
brandveiligheidssystemen. Wij bieden verschillende 
installatietechnische toepassingen aan, waaronder 
brandmeld-, ontruimingsalarm-, blusgas-,  sprinkler- en 
watermistinstallaties.

Onze dienstverlening is op de gehele levenscyclus van 
brandveiligheidssystemen gericht; van advies, ontwerp, 
installatie en realisatie tot en met het beheer en onderhoud 
en modificaties. 
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Kennis en innovatie
Gekwalificeerd en ervaren personeel is veel waard. 
Daarom besteden wij veel aandacht aan het opleiden van 
onze medewerkers. Onze monteurs volgens regelmatig 
trainingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van brandbeveiliging. Tevens 
bieden wij medewerkers de mogelijkheid opleidingen en 
cursussen te volgen om nieuwe kennis en vaardigheden op 
te doen en zichzelf verder te ontwikkelen.

Daarnaast houden wij als brandveiligheidsspecialist 
ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten. 
Dit doen we niet alleen op het gebied van technische 
ontwikkeling en veranderingen wet- en regelgeving, maar 
ook omtrent maatschappelijke thema’s. Duurzaamheid 
en innovatie zijn twee belangrijke thema’s waar Unica 
Fire Safety zich op dagelijkse basis mee bezig houdt. In 
samenwerking met Project Fire Products hebben wij een 
reeks innovatieve, duurzame producten op het gebied van 
sprinklertechniek in Nederland geïntroduceerd.

Onze Zonecheck en Bellcheck systemen maken het 
mogelijk om op afstand en op een duurzame wijze 
flow-switches (stromingsschakelaars) en alarmkleppen te 
testen. Doordat installaties niet meer hoeven te worden 
afgetapt, worden hiermee jaarlijks duizenden liters water 
bespaard, blijft de installatie tijdens de periodieke testen 
volledig in bedrijf en kan er tevens flink op de kosten voor 
beheer- en onderhoud worden bespaard.

Op onze website en in onze productborhures vindt u meer 
informatie over Zonecheck en Bellcheck.

Segmenten
Unica Fire Safety heeft jarenlange ervaring in 
verschillende segmenten. Ons team van specialisten 
heeft brandveiligheidsinstallaties ontworpen, geïnstalleerd 
en beheerd voor onder andere industriële gebouwen, 
bedrijfshallen, distributiecentra, datacenters, ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen, scholen, parkeergarages, woontorens, 
musea en bibliotheken.
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Brandveiligheidsinstallaties
Brandmelding
Een brandmeldinstallatie (BMI) detecteert, lokaliseert 
en signaleert een beginnende brand door middel van 
rookmelders, warmtesensoren en handmelders. De 
brandmeldinstallatie stuurt de brandmelding door naar 
de interne (en externe) hulpdiensten, zodat zij tijdig op de 
melding kunnen reageren.

Een brandmeldinstallatie kan ook andere installaties 
aansturen, zoals een ontruimingsalarm, rook- en 
warmteafvoer of blusinstallatie.

Ontruimingsalarm
Het ontruimingsalarm maakt onderdeel uit van de 
brandmeldinstallatie. Deze alarmeert de in het gebouw 
aanwezige personen zodat het gebouw tijdig kan worden 
ontruimd.

Het ontruimingsalarm kent drie varianten: het luid alarm, stil 
alarm en een combinatie daarvan. Daarvan wordt het luid 
alarm het meest toegepast. Dit kent twee typen: het type 
A alarm, dat gebruik maakt van voorgeprogrammeerde 
gesproken berichten/ instructies, en het type B alarm, dat 
een ‘slow whoop’ toonsignaal geeft.

Kleine blusmiddelen
Kleine blusmiddelen vormen een belangrijk onderdeel van 
de brandbeveiliging van een gebouw. Uit onderzoek van 
de VEBON-NOBV is gebleken dat maar liefst 90% van 
de beginnende branden met een draagbare blusser of 
brandslanghaspel kan worden geblust1.

Unica Fire Safety installeert blusapparaten conform de 
NEN 4001 norm en beschikt over REOB-erkenning, ten 
behoeve voor het adviseren, installeren, inspecteren, 
onderhouden en beproeven van kleine blusmiddelen en 
droge blusleidingen in en aan gebouwen.



Sprinkler
Een sprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem dat 
een beginnende brand snel en effectief bestrijdt. Vaak kan 
een beginnende brand met slechts één of twee sprinklers 
worden onderdrukt. Sprinklers geven een beginnende 
brand geen kans zich te ontwikkelen, waardoor de 
brandschade en kans op slachtoffers aanzienlijk worden 
beperkt.

Minder brandschade betekent een sneller bedrijfsherstel 
na brand. Het gebruik van sprinklers kan tevens dure 
bouwkundige maatregelen overbodig maken. Bovendien 
kunt u mogelijk aanspraak maken op korting op uw 
verzekeringspremie.

Watermist
Watermist is een doorontwikkelde variant op de klassieke 
sprinklerinstallatie. Bij brand wordt water wordt onder 
hoge druk door de sproeikoppen gestuwd waardoor 
een fijne waternevel ontstaat. De watermist grijpt in de 
verbrandingsketen in door zuurstof bij de brandhaard te 
verdrijven en heeft daarnaast een sterk koelend effect.

Doordat het watermist systeem de brandhaard met een 
kleine hoeveelheid water efficiënt kan bestrijden, is er een 
kleinere watervoorraad nodig en is de waterschade na de 
inzet van watermist zeer beperkt. Door het gebruik van 
hoogwaardig roestvrijsteel heeft een watermistinstallatie 
tevens een lange levensduur en is de afschrijving beperkt. 
Ook maakt het systeem van dunnere leidingen gebruik, 
waardoor het gemakkelijker in de beschikbare ruimte in te 
passen is.

1 VEBON NOBV (2015), Onderhoud en inzet kleine blusmiddelen



Aanvullende diensten 
Technisch Beheer
Wanneer u voor een brandveiligheidsinstallatie kiest, wilt 
u er zeker van zijn dat de installatie goede bescherming 
blijft bieden en een lange levensduur heeft. Door 
periodiek onderhoud uit te laten voeren, blijft uw 
brandveiligheidsinstallatie in topconditie en blijven uw 
gebouw en mensen optimaal beschermd.

Onze gespecialiseerde monteurs kunnen het volledige 
beheer en onderhoud van uw installatie verzorgen. Naast 
de verplichte jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden kunnen 
onze monteurs de periodieke beheerstaken en correctief 
onderhoud uitvoeren. Tevens beschikt Unica Fire Safety 
over een 24-uurs storingsdienst voor de opvolging van 
storingsmeldingen.

Onze servicemonteurs voeren alle service- en 
onderhoudswerkzaamheden conform de geldende NFPA, 
NEN en TB80 voorschriften uit. Zo weet u zeker dat uw 
installatie aan de regelgeving blijft voldoen.

Iedere situatie is anders en dat heeft invloed op de 
onderhoudsbehoefte. Wij stellen graag een passend 
onderhoudspakket voor u samen, dat aansluit op het 
brandveiligheidsconcept, de verplichtingen uit wet- en 
regelgeving en uw specifieke wensen.

Modificaties
Wanneer het gebruik of de indeling van een gebouw wijzigt, 
kan het zijn dat het brandveiligheidsconcept niet meer op 
de nieuwe situatie aansluit. Om een goede bescherming 
tegen brand te blijven bieden en om afkeur door de 
keurende instantie te voorkomen kunnen aanpassingen aan 
de installatie of uitbreidingen van de aanwezige installaties 
nodig zijn.

Zowel voor de uitbreiding als modificatie van de bestaande 
brandveiligheidsinstallatie kunnen opdrachtgevers bij Unica 
Fire Safety terecht. Unica adviseert over een passende 
oplossing en kan alle werkzaamheden op het gebied van 
modificaties in eigen beheer uitvoeren.

Sprinkler PreScan
Ondanks regelmatig onderhoud aan de blusinstallatie 
kan er iets misgaan, zonder dat het gelijk zichtbaar is. De 
leidingen van een blusinstallatie kunnen bijvoorbeeld lekken, 
blokkeren of corroderen. Als er dan brand uitbreekt, kan 
het systeem uitvallen en niet de gewenste bescherming 
bieden. Dit soort scenario’s moeten voorkomen worden!

Met behulp van de Sprinkler PreScan kan in kaart worden 
gebracht hoe uw installatie ervoor staat. Om de werking 
van de blusinstallatie in gebouwen te garanderen, voert 
Unica Fire Safety periodiek in een cyclus van 5 jaar 
preventief onderzoek uit. Unica onderzoekt het leidingwerk 
van watervoerende blusinstallaties zoals sprinkler- of 
watermistsystemen. Tijdens de PreScan wordt de staat 
van de installatie onderzocht en kunnen eventuele 
problemen vroegtijdig aan het licht komen. Op basis van de 
bevindingen wordt indien nodig een passende oplossing 
voorgesteld om problemen te verhelpen en de installatie 
weer in topconditie te brengen.



Trainingen

Technisch Beheer
Unica Fire Safety verzorgt diverse trainingen op het gebied 
van technisch beheer. Opdrachtgevers kunnen onder 
andere bij ons terecht voor trainingen over het beheer 
van brandmeldinstallaties. Tevens verzorgen wij on-site 
trainingen over de beheerstaken voor de periodieke testen 
van sprinklerinstallaties.

Fire Safety Experience Center
Unica Fire Safety biedt in samenwerking met G4S een 
serie praktijkgerichte brandveiligheidstrainingen aan voor 
verschillende doelgroepen, waaronder bedrijfshulpverleners 
en technisch beheerders van een watermistinstallatie.

In het trainingscentrum in Ede bootsen we praktijksituaties 
na en laten we deelnemers tevens ervaren wat er gebeurt 
als een blusinstallatie in werking treedt. In de trainingen voor 
technisch beheerders gaan we dieper in op de werking van 
het watermistsysteem en het beheer en onderhoud van de 
installatie.

Tijdens deze unieke veiligheidstrainingen doen deelnemers 
kostbare praktijkervaring op in een gecontroleerde 
omgeving. Hierdoor zijn zij beter voorbereid op een écht 
brandscernario en weten zij hoe ze snel en adequaat 
kunnen handelen bij brand.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze verschillende producten en 
diensten? Of bent u benieuwd naar wat Unica Fire Safety 
voor u kan betekenen? Bekijk dan onze website of neem 
vrijblijvend contact met ons op.



De Beek 18
3871 MS   Hoevelaken
Postbus 202
3870 CE   Hoevelaken

T (033) 247 80 80
F (033) 247 80 81
E firesafety@unica.nl
W unica.nl/fire-safety
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