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UW BEDRIJF VERDIENT BETERE BRANDBEVEILIGING

De schade die door brand ontstaat wordt vaak ernstig onderschat. Meestal denkt men bij brand 
wel aan de schade aan het pand, producten en productiemiddelen, maar onvoldoende aan 
mensenlevens en de ingrijpende gevolgen van brand. Productiestilstand, informatieverlies, verlies 
van klanten, schadeclaims, het mislopen van orders en te lage verzekeringsuitkeringen kunnen 
het gevolg zijn. Volgens cijfers van het CBS gaat 60% van de door brand getroffen bedrijven 
binnen twee jaar na de brand failliet.

Het Bouwbesluit, de Arbowet en de richtlijnen van verzekeraars stellen u als ondernemer 
verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers en bezoekers en bevestigen het belang van 
goede voorzieningen op het gebied van brandbeveiliging en brandblusmiddelen binnen uw 
bedrijf.

Flame Control B.V. is gespecialiseerd in het onderhouden en leveren van brandblusmiddelen, 
brandblussystemen, brandmeldinstallaties, droge blusleidingen, noodverlichting, AED, 
EHBO-materialen en diverse gerelateerde producten. Alles in eigen beheer en met een 
eigen full service afdeling.

Brandblussers en brandslanghaspels
Voor de veiligheid van werknemers en bezoekers van uw onderneming 
en uw eigendommen, is deskundige periodieke controle van uw 
brandblussers en brandslanghaspels een noodzaak. Flame Control B.V. 
controleert alle merken en typen brandblussers en brandslanghaspels. 
Onze ervaren servicetechnici werken conform NEN 2559 en 
NEN-EN 671-3 en hebben de kennis, ervaring en het gereedschap om 
uw brandblussers en brandslanghaspels vakkundig te repareren en te 
onderhouden. Voor nieuwlevering van brandblustoestellen, verrijdbare 
brandbluswagens en brandslanghaspels bent u bij Flame Control B.V. 
aan het juiste adres.

Noodverlichting
Men gaat er vaak van uit, dat wanneer er noodverlichting aanwezig is, 
de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Noodverlichtingsarmaturen 
hebben echter regelmatig (onzichtbare) defecten, zoals accu’s met 
onvoldoende capaciteit, of kapotte lampen. Daarnaast is dikwijls sprake 
van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen, of een 
tekort aan noodverlichtingsarmaturen. Een deskundige periodieke 
controle van uw noodverlichtingsarmaturen is een noodzaak. 
Onze servicetechnici werken conform NEN-EN 50171 en NEN-EN 
50172 en hebben de kennis, ervaring en het gereedschap om uw 
noodverlichtingsarmaturen vakkundig te repareren en te onderhouden. 
Reparaties, vervangingen en uitbreidingen worden door ons uitgevoerd.

BEKIJK HET OVERZICHT VAN 
ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN.



Rookmelders 
Een rookmelder waarschuwt je op het moment dat er brand uitbreekt. 
Ieder huishouden en bedrijf zou moeten werken met rookmelders. 
Voorkom brand met een rookmelder en krijg op tijd een waarschuwing, 
zodat je nooit voor verrassingen komt te staan. In nieuwbouwwoningen 
zijn rookmelders al verplicht, maar het kan in iedere woning verstandig 
zijn. Immers kunnen levens worden gered met een rookmelder. Het 
komt namelijk regelmatig voor dat er brand ontstaat en dat mensen 
het niet door hebben. Bijvoorbeeld omdat ze slapen, of omdat de brand 
in een andere ruimte ontstaat. Een rookmelder is dan ook aan te raden 
bij ieder huis of bedrijf. De 3V batterij gevoede melders en de 230V 
gevoede melders (beide met een levensduur van 10 jaar) zijn onderling 
draadloos koppelbaar tot maximaal 50 stuks.

AED
Aangezien mensen een groot deel van hun tijd op het werk 
doorbrengen, is het belangrijk een AED binnen handbereik te hebben. 
Met een AED hoeven uw opgeleide BHV medewerkers niet te wachten 
tot een ambulance ter plaatse is. De eerste zes minuten zijn namelijk 
cruciaal wanneer een slachtoffer het bewustzijn verliest en dient er snel 
gehandeld te worden. Een AED apparaat vergt periodiek onderhoud 
om een goede werking te garanderen. U moet er toch niet aan denken 
dat het apparaat in tijden van nood niet blijkt te werken! Naast levering 
en plaatsing verzorgen wij ook het jaarlijks onderhoud. 

Droge blusleidingen
De verantwoordelijkheid en de inzetbaarheid van een droge blusleiding 
ligt bij de beheerder of eigenaar van het gebouw. De norm NEN 
1594 geeft richtlijnen voor de inspectie en het onderhoud van droge 
blusleidingen. Het onderhoud en het afpersen van deze leidingen is 
van belang om voldoende waterdruk en wateropbrengst te garanderen. 
Flame Control B.V. is voorzien van een dergelijke afperspomp. 
Mochten er tijdens het vullen lekkages optreden, worden deze indien 
mogelijk direct gerepareerd. Is dit niet mogelijk, dan wordt er een 
reparatievoorstel gedaan. Na het afpersen ontvangt u een persrapport 
en een certificaat. Naast onderhoud bent u ook voor levering en 
montage van droge blusleidingen bij ons aan het juiste adres.

EHBO
Bij het verlenen van eerste hulp in een bedrijf of instelling worden 
regelmatig verband- en hulpmiddelen gebruikt. De Arbowet schrijft 
het bij de hand hebben van een complete EHBO uitrusting voor. 
Met de inhoud van de verbandkoffer kunt u eerste hulp verlenen 
tijdens een ongeval. Een verbandkoffer is onder andere samengesteld 
uit verbandmiddelen. Deze verbandmiddelen hebben een 
houdbaarheidsdatum. Bovendien wordt er regelmatig gebruik gemaakt 
van verbandmiddelen, waardoor de verbandkoffer niet meer compleet is. 
Conform de Arbowet dient u als werkgever ervoor zorg te dragen dat uw 
EHBO middelen altijd intact zijn en tenminste eenmaal per jaar worden 
gecontroleerd op compleetheid en steriliteit. Naast levering, met Oranje 
Kruis goedkeuring, verzorgen wij ook het jaarlijks onderhoud.



Ontruimingsplattegronden
Indien u gasten ontvangt die niet bekend zijn met de 
vluchtwegen, dan zijn ontruimingsplattegronden verplicht. Dat 
is onder andere van toepassing in openbare gelegenheden, 
scholen, horeca, vergaderlocaties, bedrijfsruimtes en kantoren. 
Ontruimingsplattegronden geven alle op dat moment aanwezigen 
informatie over vluchtroutes, verzamelplaats en de locatie van de EHBO- 
en brandblusmiddelen. De tekeningen zijn direct te begrijpen, ook voor 
personen die geen technische achtergrond hebben. De tekeningen 
worden in eigen beheer gemaakt volgens de nieuwste NEN 1414 norm.

BHV
Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht bedrijfshulpverlening in 
huis te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en 
ontruiming. Het aantal BHV medewerkers is niet wettelijk vastgelegd. 
De werkgever moet op basis van de Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RIE) het juiste aantal BHV medewerkers vaststellen. Er moet altijd ten 
minste één BHV medewerker aanwezig zijn, ook in ploegendiensten, bij 
overwerksituaties, ook als een deel van de medewerkers thuis werkt. In 
geval van nood kan een BHV medewerker die thuis is natuurlijk geen 
eerste hulp verlenen, een brand blussen, of zijn collega’s op een snelle 
manier naar een nooduitgang leiden. Opleidingen zoals BHV, EHBO, 
Reanimatie (AED) en kleine blusmiddelen laten wij verzorgen door onze 
vaste partner Vosselman bedrijfsopleidingen B.V. te Ermelo.

Keuken blussystemen
Frituren, braadpannen, filters, afzuigkappen en afzuigkanalen 
vormen belangrijke brandrisico’s door de hoge temperatuur van de 
olieproducten waarmee wordt gewerkt. De risico’s worden steeds groter 
door het gebruik van zogenaamde ‘gezonde’ oliën. Een eventuele brand 
in een frituur kan zich via de afzuigkap snel verspreiden en zo in korte 
tijd een gehele keuken in lichterlaaie zetten. Ons keuken blussysteem 
is een op zichzelf staand volledig onafhankelijk systeem dat geen 
elektrische aansluiting of watervoorziening vereist. Het systeem zorgt 
ervoor dat bij het ontstaan van brand automatische blussing plaats 
vindt. Zowel boven de frituren en kookbronnen, als in de afzuigkap 
worden blaasmonden geplaatst die dit deel zullen blussen. De levering, 
montage en het periodiek onderhoud van het keuken blussysteem 
wordt door onze medewerkers verzorgt. Ook voor het onderhoud van 
door derden geleverde systemen, bent u bij ons aan het juiste adres.
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Brandmeldinstallaties
Een brandmeldinstallatie (BMI) meldt zo snel mogelijk waar er in een 
gebouw brand ontstaat. Het stuurt andere (brandbeveiliging)installaties 
aan, zoals ontruimingsalarmsystemen, liften, luchtbehandeling, 
branddeuren of blusinstallaties. Hoe sneller een brand bekend 
is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en de 
brandschade te beperken. Dit vergroot de bedrijfscontinuïteit. Het 
is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is. 
Onze brandmeldinstallaties voldoen aan de NEN 2535, NEN 2575 en 
NEN 1010 normering. De levering, montage, inbedrijfstelling en het 
periodiek onderhoud van de brandmeldinstallatie, wordt door onze 
medewerkers verzorgt. Ook voor het onderhoud van door derden 
geleverde brandmeldsystemen bent u bij ons aan het juiste adres.

Aerosol blussysteem
Uw meterkast is door de jaren heen veranderd van een ruimte met een 
watermeter, gasmeter, kilowattuurmeter en een stoppenkast in een 
verzamelplaats van inkomende en uitgaande informatiestromen ten 
behoeve van onze hedendaagse communicatie en ons energieverbruik. 
De afgelopen jaren is dan ook een forse toename van het aantal 
incidenten waar te nemen waarbij de meterkast de bron van de 
brandcalamiteit is. De meterkast is vaak in de belangrijkste en primaire 
vluchtweg naar buiten gesitueerd. In geval van brand in de meterkast 
betekent dit een gevaarlijke blokkade van de vluchtweg. Het beveiligen 
van uw meterkast met een Stat-X thermische bluseenheid is de 
ideale oplossing. De Stat-X thermische Aerosol bluseenheid is een 
zelfstandig en autonoom werkende bluseenheid, voorzien van een 
eigen branddetectie en activeringsmechanisme. Nadat de ingebouwde 
thermische sensor een temperatuurstijging tot 70 graden Celsius 
heeft waargenomen, activeert hij automatisch de Aerosol bluseenheid. 
De levering, montage en het periodiek onderhoud van deze Aerosol 
blussystemen wordt door onze medewerkers verzorgt.

Automatische blussystemen
Automatische blussystemen, zoals CO2-, inert-, chemisch- en Aerosol 
blussystemen, hebben gemeen dat zij bij uitstek geschikt zijn in 
situaties waar niet of slechts met grote gevolgen geblust kan worden 
met water. Denk aan computer ruimten, server ruimten, schakel- en 
besturingskasten en PGS (publieksgevaarlijke stoffen) opslagruimten. 
De keuze voor één van deze blussystemen dient zorgvuldig te worden 
overwogen en is een zaak van deskundigen die beschikken over 
ruime kennis en ervaring bij het toepassen van deze systemen. Onze 
automatische blusinstallaties voldoen aan de NFPA 12, NFPA 2001, 
NEN-EN 12094 en NEN-ISO 15779-2011 normering. De levering, 
montage, inbedrijfstelling en het periodiek onderhoud van de 
automatische blussystemen wordt door onze medewerkers verzorgt. 
Ook voor het onderhoud van door derden geleverde blussystemen, 
bent u bij ons aan het juiste adres.
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LED Profit
Levering en montage van aantrekkelijk geprijsde A-kwaliteit LED-
verlichting armaturen, dat is wat wij u bieden. Daarnaast ontwerpen 
wij lichtplannen conform arbo wetgeving NEN-EN 12464-1 en 
berekenen wij de terugverdientijd van uw investering. Hierbij kijken 
we niet alleen naar de energiebesparing maar ook naar uw eventuele 
fiscale voordelen zoals de KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) 
en de EIA (Energie Investeringsaftrek). Door gebruik te maken van 

onze dienstverlening levert u een mooie bijdrage aan onze planeet, wij storten namelijk van elke 
opdracht een percentage naar het WNF. Voor alle informatie kunt u een kijkje nemen op onze 
website www.ledprofit.nl, wij zijn u graag van dienst.


