
Projectnaam :
Installatienummer :
Datum: 18-2-2016

Checklist 4 en 8 maandelijkse controle RWA 
Opgeleid Persoon :…………………………... 
Controle Maand :…………………………… Jaar :……………………………… 

Ja  Nee Nvt Aanpassing 
nodig 

Controle installatie plattegronden stemmen   
overeen met werkelijke situatie 

Controle aansturing vanuit de brandmeld installatie  
in samenspraak met de beheerder van de brandmeld 
installatie  

Controle op gewijzigd gebruik.  

Controle op de brandrisico’s en eventuele    
wijzigingen die Daarin mogelijk zijn opgetreden      

Controle van alle signaleringen op de besturingskast  

Controle op de doormelding van storingen naar PAC  
(24 h ontvangststation voor storingen) 

Visuele controle van het gehele rookbeheersingssysteem 

Controle op de toegankelijkheid van de besturingskast 

Bijzonderheden betreffende controle 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Projectnaam :
Installatienummer :
Datum: 18-2-2016

Checklist ALGEMEEN 
Opgeleid Persoon :…………………………... 
Controle Maand :…………………………… Jaar :……………………………… 

Ja  Nee Nvt Aanpassing nodig 

Logboek aanwezig BIJ installatie.   

Meldingen zijn door gebruiker in logboek   
geregistreerd. 

Registratie bladen type / aantallen toegepaste  
apparatuur in logboek aanwezig. 

Aanzicht bedienpanelen aanwezig.   

Blokschema in logboek aanwezig.   

Stuurfunctie matrix in logboek aanwezig.  

Installatie tekeningen in logboek aanwezig.  

Komen installatie tekeningen overeen met   
werkelijke situatie ?. 

Komen meldernummers en teksten overeen   
met de werkelijke situatie ?. 

Schema’s laskasten in logboek aanwezig.  

Gebruikersinstructie in logboek aanwezig.  

Logboek ingevuld n.a.v. controle.   

Tijdschema OP controle ingevuld.   

Logboek aanwezig BIJ installatie.   

Meldingen zijn door gebruiker in logboek  
geregistreerd. 

Logboek ingevuld n.a.v. controle.   

Tijdschema OP controle ingevuld.   

Bijzonderheden betreffende controle 

..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Projectnaam :
Installatienummer :
Datum: 18-2-2016

Onechte Brandmeldingen 

Datum Tijd Code Groep zone / 
melder 

Oorzaak / en actie In Ex Naam 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Echte Brandmeldingen 

Datum Tijd Code Groep zone / 
melder 

Oorzaak / en actie In Ex Naam 

        
        
        
        
        
        

Systeembeschikbaarheid en Storingen 

Datum Tijd Code Groep zone / 
melder 

Oorzaak / en actie In Ex Naam 
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Enkele algemene adviezen 

Bewaar deze informatiemap bij de brandmeldcentrale zodat 
bevoegde autoriteiten, personen van keurende instanties alsmede 
service & onderhoudstechnici zich direct inzicht kunnen verschaffen 
over het "wel en wee" van uw brandmeldcentrale. 
Hang de verkorte gebruikershandleiding duidelijk zichtbaar bij de 
centrale of het hoofdbediendeel. 
Stel één of meerdere Beheerders (Opgeleid Persoon) voor de 
brandmeldinstallatie aan. 
Zorg ervoor dat in geval van brand, een ontruiming- en 
alarmorganisatieplan aanwezig is, en houd regelmatig brandmeld- 
en ontruimingsoefeningen (e.e.a. in overleg met de autoriteiten). 
Zorg ervoor dat alle gebruikers op de hoogte is van de vluchtwegen, 
de plaatsen van de brandblusapparatuur en weet hoe er mee om te 
gaan. De plaatselijke brandweer kan u van dienst zijn bij het 
adviseren van een goed ontruimingsplan. 
Zorg ervoor dat bezoekers en gebruikers op de hoogte zijn van de 
aanwezigheid van een brandmeldinstallatie. 
Neem maatregelen om onechte en ongewenste brandmeldingen te 
voorkomen. 
Reinig jaarlijks de centrale apparatuur en de melders uitwendig. 


