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Openbaar meldsysteem G4S - Altijd volgens de laatste Europese normen

Er gelden nieuwe Europese normen voor de infrastructuur van het openbaar meldsysteem (OMS).
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de infrastructuur daarom grondig vernieuwd. G4S is door de VRU als een
van de OMS-leveranciers aangewezen. Het openbaar meldsysteem van G4S voldoet gegarandeerd aan de laatste
Europese normen (EN 54-21 en EN 50136 series). Daarmee voldoet uw brandmeldinstallatie (BMI) aan de normen
NEN 2535 en eventueel NEN 2654. G4S bewaakt de kwaliteit van het OMS en ontzorgt u. U heeft zelf dus geen
omkijken naar het meldsysteem.
Het OMS werkt met een IP-verbinding naar de meldkamer van de brandweer. Om deze verbinding tot stand te
brengen, plaatst G4S een nieuwe doormeldunit bij u in het pand. Om de kwaliteit van het OMS te garanderen heeft
het systeem een geïntegreerde back-upverbinding; valt de primaire IP-verbinding weg, dan neemt de secundaire
IP-verbinding het automatisch over. De secundaire verbinding heeft dezelfde kwaliteit als de primaire. G4S bewaakt
de verbindingen 24 per dag, 7 dagen in de week en start het herstelproces zodra een van de verbindingen wegvalt.

Samen werken aan brandveiligheid
Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, maar iets waaraan
gewerkt moet worden. Door uzelf en uw mensen, maar ook
door bijvoorbeeld de brandweer, uw installateur en G4S.
G4S biedt u ondersteuning en de volgende aanvullende diensten
voor de brandveiligheid van uw vastgoed:
G4S Alarmcentrale
Als uw alarmsysteem is aangesloten op de particuliere
alarmcentrale (PAC) van G4S, dan weet u zeker dat elk alarm
onmiddellijk wordt gesignaleerd, beoordeeld en opgevolgd.
Een team specialisten van G4S staat 365 dagen per jaar, dag en
nacht voor u klaar.
Aansluiting verplichte storingslijn op PAC
Bij het OMS is een separate storingslijn verplicht. Deze kan
worden aangesloten op de particuliere alarmcentrale G4S, de
storingen worden dan aantoonbaar opgevolgd. Indien gewenst,
kan G4S via de alarmcentrale een mobiele surveillant sturen
om een eventuele storing ter plaatse te onderzoeken en het
systeem te resetten.

Beheer brandmeldinstallatie
Uw brandmeldinstallatie geeft bij brand een signaal door aan
de alarmcentrale. Het is daarom van belang én verplicht dat
uw brandmeldinstallatie tijdig, adequaat en vakkundig wordt
gecontroleerd. Het beheer van uw brandmeldinstallatie is
echter een tijdrovende klus. Niet alleen moet de controle
vakkundig worden uitgevoerd, ook de administratieve zaken
rondom de controles moeten nauwgezet worden bijgehouden.
Door het beheer van uw brandmeldinstallatie uit te besteden
aan G4S, mist u nooit een verplichte controle en bespaart u
zichzelf veel tijd en moeite. De gecertificeerde beheerders
van G4S verzorgen voor u de planning en uitvoering
(inclusief administratie) van de verplichte controles van uw
brandmeldinstallatie.
Hoe werkt de controle van uw brandmeldinstallatie?
De gecertificeerde beheerders brandmeldinstallatie van G4S zijn
breed opgeleid en van alle markten thuis. De beheerder voert
de verplichte controles van uw brandmeldinstallatie uit aan de
hand van de wettelijke checklist volgens de NEN-norm. Deze
controles worden zorgvuldig vastgelegd in een logboek, zodat u
kunt aantonen dat uw brandmeldinstallatie is gecontroleerd.
Daarnaast zorgen de controleurs van G4S voor het goed
functioneren van uw brandmeldinstallatie en verrichten ze
preventief onderhoud. Ook wijzen ze u bijvoorbeeld op
brandgevaarlijke situaties. Afhankelijk van uw situatie kan de
controle incidenteel plaatsvinden of worden uitgevoerd door
een objectbeveiliger of mobiele surveillant.

Wat kunt u van G4S verwachten?
• Gecertificeerde beheerders brandmeldinstallatie
• Tijdige controle van uw brandmeldinstallatie
conform de wettelijke eisen
• Verzorging van de planning, uitvoering en
vastlegging van de verplichte controles

Voor meer informatie bel ons op tel. 088 447 22 40 of stuur een mail naar: oms-midden@nl.g4s.com

