
DIENSTEN
• Onderhoud 

• Risico-analyses 

• Noodplannen/interventiedossiers 

• Opleidingen
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Ansul, de veilige keuze, sinds 1947!
Ansul, specialist in brandveiligheid sinds 1947, staat jaarlijks meer dan 40.000 klanten bij met 
projectontwikkeling, producten, onderhoud, opleiding en advies op het gebied van brandbeveiliging. Dit 
aantal neemt voortdurend toe, een duidelijk teken dat bedrijven kwaliteit en service zoeken als het op 
brandveiligheid aankomt. Ansul is dan ook synoniem voor doordachte oplossingen in brandbeveiliging en 
beschikt over vele onmiskenbare troeven.

Dankzij een uitgebreid netwerk van servicepunten heeft Ansul altijd wel ervaren technici in de buurt bij 
wie u terecht kan voor het onderhoud van uw brandbeveiligingsproducten. 
Bij Ansul bent u verzekerd van:
- Een netwerk met meer dan 100 servicepunten, verspreid over heel België.
- 8 regionale depots verspreidt over geheel België.
- Een team van 14 regio-afgevaardigden onmiddellijk beschikbaar in uw omgeving.
-	 Ervaren	personeel,	met	de	juiste	opleiding	en	certificaten.
- Een eigen centraal gelegen herstelatelier.
- Technische procedures conform de toepasselijke reglementering en normering.
- Gebruik van originele wisselstukken, zodat de producten blijven voldoen aan de BENOR; ANPI en  
CE-certificaten.

- Een correcte verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid”, aangepast aan de risico’s.
- (Onderhouds)overeenkomsten afgestemd op uw behoeften.
- 10 jaar productgarantie.

Onze klanten
Overheidsdiensten (ministeries, steden en gemeenten, scholen, instellingen); 
Elektriciteit- en kerncentrales;
Petrochemie, chemie en zware industrie;
Commerciële grote oppervlaktes, ruimtes; 
Retail en KMO’s;
Industrie- en appartementsgebouwen
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Onderhoud brandblussers
(volgens NBN S21-050) Bij het jaarlijks nazicht worden 
de verschillende stappen uitgevoerd volgens de opgelegde 
norm, waaronder de controle van de algemene staat van 
het toestel, de staat van de slang en de spuitslang, van het 
inslagmechanisme en het drukpatroon, de dichtingsringen, 
het blusmiddel, ...  Ansul verzorgt het jaarlijks onderhoud en 
nazicht op alle merken en types blustoestellen.

Onderhoud veiligheidsverlichting
(volgens NBN C 71-100 en EN 50172) Met inbegrip 
van controle levensduur TL-lamp en laadstaat van de batterij; 
autonomietest van 60 minuten; controle van printplaat en 
starter; reinigen van de contacten; demontage en reinigen 
van	de	armatuur;	afleveren	van	een	werkattest	met	checklist	
en keuringsattest; …

Onderhoud branddetectie- en alarm
Ansul kan de meest voorkomende brandalarmen voor u 
controleren en de goede werking ervan waarborgen.
Ook vervanging en/of uitbreiding van de meest voorkomen-
de bestaande alarminstallaties kan uitgevoerd worden.

Onderhoud Boven- en ondergrondse hydranten
Jaarlijkse controle met betrekking tot bereikbaarheid, be-
schadigingen	en	corrosie,	controle	van	de	blindflenzen,	kop-
pelstukken, afsluitkranen en de hydrant-spindel; controle op 
lekkage; afsluitstand van de hydrant; leegloopfunctie in orde; 
debiet- en druktesten aan de aftappunten; nazicht van de 
brandslangen, …

Onderhoud automatische blussystemen
Elk blussysteem is ontworpen aansluitend op de vereisten 
en de omstandigheden van de klanten. De juiste werking van 
deze systemen dient regelmatig nagekeken te worden. Ge-
zien de diversiteit van de blussystemen wordt elk systeem 
vakkundig gecontroleerd en onderhouden volgens de aard 
en het type van het systeem.

Onderhoud rookkoepels
Ansul	beschikt	over	gekwalificeerde	en	opgeleide	technie-
kers om dit verplicht jaarlijks nazicht uit te voeren. Onder-
delen en wisselstukken van de meest voorkomende merken 
zijn vlot leverbaar.
U ontvangt een controle-attest en eventuele gebreken wor-
den ingevuld in het logboek van het systeem.

Onderhoud AED-toestel
Ansul staat in voor de jaarlijkse controle en eveneens de 
controle na elk gebruik van uw AED-toestel.
Deze inspectie houdt de controle van de batterijen en de 
houdbaarheid van de elektrodes in, maar uw AED-toestel 
wordt ook volledig uitgemeten, zodat de werking en de in-
tensiteit van het toestel gegarandeerd blijft. 

Onderhoud haspels
(volgens EN 671-3) Dit nazicht gebeurt in minstens 12 
stappen, waaronder controle van de verzegeling, het binnen-
werk en de dichtingsringen, de brandslang en -geleider, me-
ting van de waterdruk en het debiet, invullen van checklist, 
aanbrengen van nazichtetiket (met controledatum), … 

Onze	opleidingen	worden	aangepast	aan	de	specifieke	
noden van de klant.
Ze leggen de nadruk op het doeltreffend en veilig leiden 
van de brandinterventie. Het herkennen van de gevaren 
en het stellen van de nodige prioriteiten, inclusief de acties 
m.b.t. de evacuatie, komen aan bod.

Opleiding in het Ansul Training Center te  
Groot-Bijgaarden
Ansul beschikt in Groot-Bijgaarden over zijn eigen oplei-
dingscentrum, gespecialiseerd in opleidingen brandbestrij-
ding en -evacuatieoefeningen
De aanwezige uitrusting laat toe te oefenen in levensechte 
omstandigheden, binnen in een gebouw.

De Ansul opleiding ‘on site’ 
Uw personeel wordt in uw eigen bedrijf opgeleid door 
onze ervaren instructeurs. 
Aan de hand van theoretische uitleg en praktische oefenin-
gen worden de volgende doelstellingen hierbij nagestreefd:
- het herkennen van de vuurhaarden van klasse A, B en C;
-	 veilig	en	efficiënt	de	aangepaste	eerste	interventiemid-

delen hanteren op gevorderde vuurhaarden;
- de brandbestrijdingsregels kennen en respecteren.

Mobiele unit
Indien geen ruimte voorhanden is bij de klant, beschikken 
we over een Mobiele Unit waarin een theorie- en prak-
tijkruimte is voorzien. 
Bij onze cursussen kan eventueel ook gebruik gemaakt 
worden van een simulatie-software die toelaat een groot 
aantal scenario’s van diverse vuurhaarden te ervaren en 
virtueel te bestrijden.

Ansul is uw aangewezen partner voor het uitvoeren van 
een risico-analyse van uw zaak of bedrijf volgens KB van 
28/3/3014. De 14 raadgevers beroepen zich op meer dan 
70 jaar ervaring van Ansul in brandbeveiliging en werken 
voor uw bedrijf de meest adequate oplossing uit.
Doet u een beroep op deze specialisten, die onderzoeken:
- of de beveiliging van uw site aan de actuele reglementen 

en normen voldoet.
- of uw brandbeveiliging is aangepast aan de evolutie van 

de activiteiten van uw bedrijf.
-	 of	de	bijzondere	risico’s,	zoals	gedefinieerd	door	de	
B.V.V.O.	en	in	de	geldende	K.B.’s	ook	specifiek	beveiligd	
zijn.

- wanneer de laatste risico- en inplantingsanalyse van uw 
site plaatsvond.

Doe een beroep op onze vakkundige medewerkers die u 
zullen helpen om in overeenstemming met de wettelijke 
verplichtingen:
- uw noodplannen en/of interventiedossier op te maken 

en uit te werken.
- uw evacuatieprocedures in geval van brand op punt te 

stellen.
- uw signalisatieplannen op te maken en de nodige picto-

grammen, noodverlichting e.d. te leveren en te plaatsen.

ONDERHOUD BRANDBEVEILIGINGSPRODUCTEN RISICO-ANALYSE OPLEIDINGEN

NOOD- EN SIGNALISATIEPLANNING


