Nieuwe “Codex over het
welzijn op het werk”
De bruikbaarheid van draagbare brandblussers hangt
grotendeels af van een behoorlijk onderhoud en het
juiste gebruik. Het is dan ook van levensbelang dat
deze toestellen door competente personen en bedrijven onderhouden worden, om hun vlekkeloze werking te garanderen. Alleen bedrijven die gecertificeerd
werden volgens NBN S21-050, zoals Statamat, bieden
een garantie van goede uitvoering.
Er is geen groter gevaar dan een vals gevoel van veiligheid!
Sinds 28 april 2017 is er een gloednieuwe Codex over
het welzijn op het werk.
De datum waarop de Koning zijn handtekening zette
onder deze nieuwe Codex, is niet toevallig de “werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk”.
Een belangrijk aspect van deze nieuwe wet is “onderhoud van brandbeschermingsmiddelen en veiligheidsmateriaal”. Statamat nv is hiervoor Apragaz en
ISO9001 gecertificeerd.
De competente en gekwalificeerde personen van
Statamat beschikken over de nodige kwalificaties en
getuigschriften om uw materiaal in een optimale staat
te houden.

Helemaal voorbereid zijn op
het ergste?
Veiligheid op de werkvloer is cruciaal en bij wet verplicht. Daar hoort ook een duidelijke signalisatie bij.
Een optimale signalisatie bestaat uit een noodverlichting en veiligheidspictogrammen.
Dankzij een goed werkende noodverlichting, kan een
eventuele evacuatie vlot en veilig verlopen en ook de
veiligheidspictogrammen kunnen levens redden.
Sommige veiligheidspictogrammen zijn bij wet verplicht en maken deel uit van de Europese of nationale
regelgeving. Zo moet je alvast in elke ruimte de nodige
evacuatiepictogrammen bevestigen.
Hiertoe dient alles eraan gedaan te worden om:
1. Een brand te voorkomen.
2. De veiligheid te verzekeren en indien nodig een
snelle evacuatie van de werknemers en alle op de
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werkvloer aanwezige personen te verzekeren zonder hen in gevaar te brengen;
3. Vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden
om uitbreiding ervan te voorkomen;
4. De schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
5. De tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken.
Daartoe moeten de juiste en jaarlijks goed onderhouden blusmiddelen eveneens op de juiste plaats
en goed zichtbaar te zijn, wat noodzakelijk is om elke
beginnende brand te bestrijden.
Voor een degelijke controle van de blussers kan men
steeds terecht bij een APRAGAZ-gecertificeerd bedrijf
zoals Statamat. Apragaz auditeert of de onderhoudsfirma’s van blusapparaten de controles doen conform
de norm NBN S21-050.

Oplossingen in
brandbeveiliging

Heeft dit bedrijf, net als Statamat, bovendien nog
een FISQ-certificaat, dan ben je gerust dat de haspels
ook conform de norm EN 671 gecontroleerd worden.
Hierdoor kan men de schadelijke gevolgen van een
brand beperken en de continuïteit van het bedrijf
garanderen.
Ook de signalisatie is hierbij zeer belangrijk. Door
een optimale signalisatie conform ISO 7010 en goed
werkende noodverlichtingen te voorzien kan een
eventuele evacuatie vlot en veilig verlopen, waardoor
ook levens gered kunnen worden. Tevens vergemakkelijken deze ook de mogelijke tussenkomst van de
hulpdiensten. Hiervoor dienen ook de noodverlichtingen regelmatig gecontroleerd worden.

Kwaliteitsvolle en
innovatieve producten

•

Kortom, met een gerust hart brandblussers, haspels,
detectie, en pictogrammen aankopen en laten onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap?
Dat kan bij het bevoegd bedrijf Statamat NV.
Statamat hanteert hiervoor de volgende normen als
richtlijn:
- NBN S21.050 (brandblussers)
- NBN S21-100 (branddetectie)
- NBN EN 671-3 (brandhaspels)
- ISO 7010 (noodsignalisatie)
- ISSO 79 (noodverlichting)
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• HET IS STATAMAT’S AMBITIE OM EEN

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem
Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39
E-mail info@statamat.be
www.statamat.be

Onderhoud en hertesten

Opleiding en advies

OPLOSSING TE BIEDEN AAN AL UW
PROBLEMEN IN BRANDBEVEILIGING.
DAARTOE VOLGEN WIJ STEEDS DE NIEUWE
ONTWIKKELINGEN, PRODUCTEN EN
TECHNIEKEN VAN DICHTBIJ OP.
WIJ BESTEDEN VEEL AANDACHT AAN
CERTIFICERING EN KWALITEIT VAN ONZE
PRODUCTEN EN DIENSTEN, KWALITEIT
EN INSTALLATIEGEMAK VAN PRODUCTEN,
BEHEERSSOFTWARE VOOR KLANT,
INSTALLATEUR EN GEBOUWENBEHEERDER
EN EVALUEREN DEZE CONTINU.

• ONDERHOUD EN CONTROLE VAN ALLE
BRANDBEVEILIGINGSTECHNIEKEN;
• HERTESTEN EN HERCONDITIONERING
VAN CO2-FLESSEN, ADEMLUCHT– EN
DUIKFLESSEN.

• BASISOPLEIDING BRAND, THEORIE EN
PRAKTIJK;
• OPLEIDING OP MAAT, ADVIES IN SIGNALISATIE
EN EVACUATIEPLANNEN. .

Cert.N°: 12-BE-2725
ISO 9001 : 2015

Studie, planning, uitvoering
en dienst na verkoop

• EIGEN STUDIEDIENST VOOR PROJECTEN
•

IN HET ONTWERPEN EN BEREKENEN VAN
DETECTIE-, RWA– EN BLUSSYSTEMEN
GOED OPGELEIDE TECHNICI, DUS BEVOEGDE
PERSONEN, DIE INSTAAN VOOR EEN
VLEKKELOOS ONDERHOUD VAN APPARATEN
EN SYSTEMEN

VEILIGHEID THUIS

Producten

Certificering

Blusdekens, autonome optische en thermische rookdetectoren met
batterijen met levensduur 10 jaar, CO-melders, gasmelders, keukenbrandblussers, draagbare brandblussers, uitwerpbare vluchtladders,
brandvertragend impregneermiddel, autobrandblussers.
Eén en ander volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid.
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BRANDBLUSSERS EN
BLUSINSTALLATIES

HASPELS, KASTEN, EN
HYDRANTEN

BRANDWERENDE
AFDICHTINGEN

BRANDWEERMATERIAAL

BRANDDETECTIE
EN -MELDING

ROOK– EN WARMTEAFVOER

DORGARD, FREEDOR
EN DEAFGARD

Poederblussers en schuimblussers met
drukfles of permanente druk, CO2-brandblussers, 50 kg poederblussers, 50 liter
schuimblussers, automatische brandblussers voor mazoutbranders, kasten en statieven, voertuigbrandblussers. Daarnaast ook
de innovatieve Litex blussers die, als enige
oplossing op de markt, ideaal zijn om lithiumbatterijbranden te kunnen blussen.
Alles volgens de normen EN3, EN1866,
NBN EN 12416-1 en -2.

Vaste of zwenkbare brandhaspels, in kast of
muurmontage, met handbediende of automatische afsluiter. Smalle haspels, haspelwagens, industriële haspels, RVS-haspels,
haspels met kunststofbladen, werkhaspels,
haspels met schuim, haspelkasten, muurhydranten.
Alles volgens de norm EN 671-1 en -2.

Brandmoffen, brandmanchetten, brandwikkels, brandkussens, brandwerend plamuur,
brandwerende mastiek, brandwerende
mortel, brandwerend PUR-schuim, voorgecoate rotswolplaat, brandwerende coating
en brandwerende covers voor inbouwspots.
Wij werken enkel met gecertificeerde producten die voldoen aan alle strenge regelgevingen, die voorzien zijn van de nodige
attesten, en getest zijn volgens de norm
EN 1366-3.

Blusschuim AFFF of andere, brandslangen,
straalpijpen, koppelingen en verdeelstukken, schuimmengers, schuimlansen, watergordijnen, bovengrondse hydranten, ondergrondse hydranten, straatpotten, kasten
voor brandweermaterieel, polyesterkasten.

Adresseerbare en conventionele brandmeldcentrales met optische, thermische of
multicriteria detectoren, laserdetectoren,
drukknoppen, beamdetectoren, vlamdetectoren, gasdetectie, aspiratiesystemen, thermische kabel, gesproken alarm, draadloze
brandmeldsystemen.
Alles volgens de normen NBN EN 14604,
NBN EN 54 reeks, NBN S21-100-1 en NBN
S21-100-2

RWA-centrales en -drukknoppen voor sturing van kettingmotoren, tandstangmotoren, spindelmotoren, wind- en regendetectie, prioritaire bediening, rookluiksturing,
koepelsturing, ventilatiebediening, koppeling met branddetectie.
Alles volgens de norm NBN S 21-208 reeks

Openhouden van branddeuren en automatisch sluiten bij brand d.m.v. draadloos
Dorgard deurblokkeringssysteem en Freedor draadloze deursluiters. Deafgard brandalarm voor doven en slechthorenden.

Dienstverlening
ONDERHOUD EN HERBEPROEVING
Onderhoud en controle van alle brandbeveiligingstechnieken: brandblussers, brandhaspels, hydranten, branddetectie, rookkoepels en rookluiken (RWA), blussystemen, noodverlichting. Herbeproeving en herconditionering van CO2-flessen, ademlucht- en duikflessen.
Statamat beschikt eveneens over unieke inventariserings- en rapporteringssoftware: Firestat, een online applicatie die een doorgedreven identificatie en lokalisatie mogelijk maakt
door middel van unieke QR-codes.

OPLEIDING EN ADVIES
Basisopleiding brand, theorie en praktijk,
blusoefeningen op reëel vuur of op simulator, met brandblusser, brandhaspel,
blusdeken, beveiligde omstandigheden.
Opleiding op maat, advies in signalisatie en
evacuatieplannen. Erkend opleidings- en
adviesverstrekker KMO-portefeuille.

STUDIE, INSTALLATIE EN
DIENST NA VERKOOP
Eigen studiedienst voor het ontwerpen en
berekenen van projecten in detectie-, RWAen blussystemen. Installatie en indienststelling, keuring, attestering, onderhoud en
herstelling, en ondersteuning van installateurs. Onderhoud gebeurt door goed opgeleide en gecertificeerde technici.

NOODVERLICHTING
Permanente en niet-permanente noodverlichting met of zonder automatische
testfunctie, LED-noodverlichting, signalisatieverlichting, explosieveilige noodverlichting, industriële noodlichtarmaturen,
halogeenprojectoren, gecentraliseerde
controlesystemen.
Alles volgens de norm NEN-EN 50172

PICTOGRAMMEN
Pictogrammen brandbestrijding, evacuatie
en redding, verbod, gebod, waarschuwing,
aanwijzing, in polypropyleen, vinyl, aluminium, plexiglas, fotoluminescerend. Signalisatie, markering, afbakening. Verlichte
pictogrammen en signalisatie.
Alles volgens de norm ISO 7010

