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Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties
heeft de CvB Brand positief advies gegeven over de volgende certificatieafspraak. Deze is het
resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te
vatten is als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van de schema’s.
Onderwerp

Volgens NEN 2654-2 moet onderhoud volgens een onderhoudsplan worden
uitgevoerd. Volgens het interpretatiebesluit 2019-01 Onderhoudsplan brandmelden ontruimingsalarminstallaties is bij onderhoud dat afwijkt van de standaard
een onderhoudsplan verplicht. Standaard onderhoud volgens hoofdstuk 6 en 7 van
NEN 2654-2:2018 behoort te worden uitgevoerd met onderhoudsplan.

Geharmoniseerde
beoordeling

Standaard onderhoudsplan
Voor ontruimingsalarminstallaties die conform de norm worden onderhouden
moet er een onderhoudsplan zijn met minimaal de informatie volgens de bijlage
bij deze certificatieafspraak.
Onderhoudsplan fabrikant
Voor onderhoud dat in omvang en/of frequentie en/of aard/methode afwijkt van
het standaard onderhoudsplan moet er een onderhoudsplan fabrikant zijn. De
inhoud moet herleidbaar zijn tot een bron van de fabrikant, bijvoorbeeld een
extranet, een onderhoudsinstructie of een officiële uitgaven van de fabrikant. De
onderhouder moet periodiek verifiëren of de bron nog geldig is. Aantoonbaar
moet zijn dat de onderhouder heeft geverifieerd dat het onderhoudsplan
fabrikant past bij het gebruik van de beveiligde ruimten, en dat hij voor het
onderhoudsplan fabrikant de instemming van de gebruiker heeft.
Fabrikant, fabrikant/leverancier
Onder ‘fabrikant’ of ‘fabrikant/leverancier’ zoals in de norm en in deze
certificatieafspraak bedoeld wordt verstaan: de partij die bepaalt hoe aan
apparatuur en de installatie onderhoud moet worden verricht. Dit is de
fabrikant/hoofdimporteur/hoofd landvertegenwoordiger.
Aanpassing of uitbreiding van bestaande installaties
Een aanpassing of uitbreiding van een bestaande installatie leidt niet tot de
verplichting om een nieuw onderhoudsplan op te stellen, tenzij de aanpassing of
uitbreiding leidt tot een installatie die niet aansluit op het onderhoudsplan.

Onderbouwing

Onderhoud volgens hoofdstuk 6 en 7 van NEN 2654-2:2018 is gaat uit van een
standaard onderhoudsfrequentie van eenmaal per jaar. De norm geeft in feite
het onderhoudsplan. Volstaan kan worden met een standaard-onderhoudsplan
met verwijzing naar hoofdstuk 6 en 7 van NEN 2654-2:2018. Standaard-onderhoud
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dekt alle onderhoudsvoorschriften van fabrikanten af. Betrokkenheid bij het
onderhoudsplan is daarom niet noodzakelijk.
Voor niet-standaard onderhoud (‘specials’) is altijd een projectgerelateerd
onderhoudsplan fabrikant verplicht. Overeenstemming met de
onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van de te onderhouden componenten
moet herleidbaar zijn. Ook moet herleid kunnen worden dat de gebruiker instemt
met het onderhoudsplan fabrikant; dat kan op basis van bijvoorbeeld
emailcorrespondentie of opdrachtverlening.
Voor aanpassing of uitbreiding van een installatie hoeft niet apart een (nieuw)
onderhoudsplan te worden gemaakt, tenzij de aanpassing of uitbreiding nietstandaard moet worden onderhouden.
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Bijlage: minimum inhoud van een standaard onderhoudsplan OAI
Eis NEN 2654-2

Uitvoering

NEN 2654-2, 6.1 / 7.1

In 12 maanden worden alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Frequentie van onderhoud.
NEN 2654-2, 6.3.2.2. / 7.3.2.2

Functioneel beproeven.

Beproeving ontruimingssignaalgever /
ontvangsttoestellen.

Door de betreffende alarmeringszone aan te sturen en ter plaatse de
goede werking te controleren.

NEN 2654-2, 6.3.3 / 7.3.3

Aanwezige softwareversie en gebruikerssoftware wordt vergeleken
met de geïmplementeerde software op een door de fabrikant
voorgeschreven methode.

De softwareversie en gebruikerssoftware
(parameters) zijn niet gewijzigd.
NEN 2654-2, 6.3.7.3 / 7.3.6.3
De accucapaciteit is voldoende om aan de
prestatie-eis te voldoen.
NEN 2654-2, 6.3.7.4 / 7.3.6.4
Vervangingsfrequentie van de batterij.

De accu’s worden conform de voorschriften van de fabrikant
gecontroleerd.
Vervanging vindt plaats conform de voorschriften van de fabrikant.
De batterijen worden conform de voorschriften van de fabrikant
periodiek vervangen.

