Brandblussers en noodverlichting
Laat uw brandblussers en noodverlichting jaarlijks keuren:
om te voldoen aan de eisen van overheid en verzekeraars,
voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers,
voor de veiligheid van uw gebouw en bedrijfsprocessen.

Veiligheid voorop
Brandblussers en noodverlichting spelen een
cruciale rol in het beveiligen van uw gebouw
tegen brand. Niet voor niets stellen zowel overheid als verzekeraars er strenge eisen aan. U
moet ze niet alleen volgens de regels geïnstalleerd hebben, maar ze ook jaarlijks laten
keuren. Daarom biedt Visser Elektrotechniek u
niet alleen een compleet assortiment, maar ook
de gecertificeerde keuringen die erbij horen.
Kies de juiste brandblusser
U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende typen
brandblussers. Verschillende bedrijfsprocessen
veroorzaken immers verschillende soorten branden, die u met verschillende blusmethoden en
blusstoffen moet bestrijden. In Europa worden
vijf brandklassen onderscheiden, waarvoor onder meer schuimblussers, sproeischuimblussers,
poederblussers en koolzuursneeuwblussers zijn
ontwikkeld. Vanzelfsprekend adviseren wij u
graag bij het maken van de juiste keuze.
Duurzaamheid
Duurzaamheidsdoelstellingen zijn in veel organisaties een belangrijke overweging, ook bij het
kiezen van de juiste brandblussers. Toch mag
de milieuvriendelijkheid van uw brandblussers
nooit ten koste gaan van de veiligheid van uw
gebouw en zijn gebruikers. Bij deze afweging
kunnen wij u deskundig adviseren. Een nieuwe
generatie milieuvriendelijke brandblussers met
Milieukeur kan in dat advies een positieve rol
spelen.
Keurmerken en compliance
Voor de projectering van uw brandblussers,
voor de brandblussers zelf en voor de keuringen ervan zijn specifieke NEN-normen van
kracht. Zowel de overheid als uw verzekeraar
stelt de naleving van die normen in veel geval-

len verplicht. U voorkomt, naast ellende, dus
achteraf veel discussies en kosten als u zich
aan die normen conformeert. Vanzelfsprekend
beschikt Visser Elektrotechniek over alle benodigde accreditaties en certificaten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de levering en keuringen van brandblusmiddelen en noodverlichting,
of over onze keuringen van elektrische installaties en andere elektrotechnische diensten? Bel
ons dan op of een stuur een e-mail.

Keuring en rapportage
Al uw blusmiddelen voorzien wij van een
unieke registratie. Dat geeft u jaarlijks een helder inzicht in zaken als voortijdige afschrijving
en vermissing. Van de keuringen en inspecties
zelf bieden we u in boekvorm rapportages aan,
inclusief de benodigde certificaten, die aan alle
presentatie-eisen van de betrokken instanties
voldoen.
Noodverlichting
U kunt bij ons niet alleen terecht voor de levering en jaarlijkse keuring van uw brandblussers,
maar natuurlijk ook voor de montage en het
serviceonderhoud ervan. Hetzelfde geldt voor
uw noodverlichting, een vast onderdeel van uw
beveiligingsplan, inclusief de installatie ervan.
Overige keuringen en inspecties
Visser Elektrotechniek is specialist in de keuring
en inspectie van elektrische installaties en apparaten. In veel gevallen gaat het om ‘arbeidsmiddelen’ die u in het kader van de Arbowet
jaarlijks moet laten keuren. Kosteloos en
vrijblijvend kunnen wij inventariseren
voor welke van uw arbeidsmiddelen
een keuringsplicht geldt en stellen wij ook een keuringsplan
voor u op.

Visser Elektrotechniek: voor keuringen en inspecties
Voor het uitvoeren van de keuringen hebben wij niet alleen alle geavanceerde kennis en instrumenten in huis, maar
ook alle benodigde accreditaties en certificaten. Wij bezitten alle keurmerken die onze branche kent. Daarnaast kunt
u op Visser Elektrotechniek rekenen als een betrouwbare, betrokken en deskundige partner, die zich graag onderscheidt door een scherpe prijs.
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