
SEMINARIE 

STURINGEN BIJ BRANDBEVEILIGING 

EINDGEBRUIKER WORDT VAAK VERGETEN 

DINSDAG 20 JUNI 2016 - GENT 

INLEIDING 
 

Voor elk noodgeval bestaan er een aantal acties om de 

schadelijke gevolgen ervan te beperken. We worden hier-

bij geholpen dankzij de technologie : voorgepro-

grammeerde acties kunnen op afstand of automatisch 

ingeschakled worden  zonder menselijke actie, dit helaas 

vaak de oorzaak bron van fouten. Denk maar aan de te-

rugkeer naar de gelijkvloers van de liften bij brand, de 

automatische sluitingen van alle « Rf » deuren  noodzake-

lijk voor de compartimentering, enz. 

Die voorgeprogrammeerde acties zijn, in het algemeen, 

niet van de type alles of niets, maar zijn het onderwerp 

van  algoritmes die min of meer uitgewerkt worden in 

functie van de vooraf vastgestelde scenario’s  tijdens de 

risico analyse. Daarom gebruikt men in de  wereld van 

brandpreventie de terminologie « sturingen » Het voor-

naamste doel van een sturing is, afhankelijk van de 

nauwkeurige invoergegevens, om zo vlug mogelijk een 

consigne waarde te bereiken en de variaties ervan te be-

perken wat ook de externe storingen zijn. De logica van 

besturing zal zich vaak beperken tot het geven van prio-

riteit aan een inrichting eerder dan aan een andere. De 

interactie tussen automatische blussysteem en een brand-

ventilatiesysteem is hier een mooi voorbeeld van combi-

natie van sturingen die een bijzondere aanpak vereist. 

Maar de technologie is voortdurend in ontwikkeling: fi-

laire, niet filaire, programmeerbare automaten, live inte-

racties, intelligente beslissingssystemen, enz. worden 

voortaan vaak gebruikte principes. Maar worden ze welbe-

wust gebruikt? Wat met de beheersing door de ge-

bruikers?  

Dit seminarie zal de balans opmaken en proberen om de 

sleutels te geven om dit gebied te beheersen. 

BENT U BETROKKEN 
 

De projectontwikkelaars en studiebureaus, elektriciens, 

brandweer in de preventie, preventieadviseurs, bedrijven 

die gespecialiseerd zijn op het gebied van brandpreventie, 

keuringsorganen, verzekeraars, makelaars en toezicht-

houdende autoriteiten zijn allemaal betrokken door de 

sturingen in de systemen van brandpreventie. . De sessie 

wil verduidelijken hoe kan men de beheersing op deze 

behouden. 

PROGRAMMA 

• 08u30 Onthaal 

• 09u00 Introductie 

• 09u15 Reglementair kader 

• 09u45 De technologische mogelijkheden 

• 10u15 Pauze 

• 10u30 De rol van de ontwerper 

• 11u15 De rol van de gebruiker 

• 12u00 Lessen uit de praktijk 

• 12u30 Vragen en antwoorden 

• 13u00 Lunch (sandwiches) 

PRIJS: €150 EXCL. BTW (Kortingen: zie inschrijvings 

formulier) 

Inbegrepen: -informatiesessie 

  -de uiteenzettingen  

  -lunch (sandwiches) 

LOCATIE 

Holiday Inn Express Gent 

Akkerhage 2  

B-9000 GENT 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

• Komende van Brussel: E40 richting Gent-

Oostende. Dan E17 richting Antwerpen. Blijf 

rechts. Neem na 500m afrit nr.9 H-UZ Gent. Aan 

de verkeerslichten links en na 100m rechts de 

parking op. 

• Komende van Oostende: E40 richting Brussel. 

Dan E17 richting Antwerpen. Na 500m afrit nr. 9  

H-UZ Gent. Aan de verkeerslichten links en na 

100m rechts de parking op. 

• Komende van Antwerpen: E17 richting GENT, 

blijf op het rijvak richting OOSTENDE, (niet Gent

-Centrum) en neem afrit nr. 9 H-UZ Gent. Rij 

links en volg R4 ZELZATE. Over de brug ziet u 

het hotel aan de rechterzijde. 

Informatie: Fabienne Poot Baudier   Tel. 010/ 47 52 21   E-mail: fpb@anpi.be 

In samenwerking met de ANPI leden en onze ponctuele partner : 



INSCHRIJVINGSFORMULIER 

STURINGEN BIJ BRANDBEVEILIGING 

EINDGEBRUIKER WORDT VAAK VERGETEN 

DINSDAG 20 JUNI 2016—GENT 

Informatie: Fabienne Poot Baudier   Tel. 010/ 47 52 21   E-mail: fpb@anpi.be 

Bevestiging van uw deelname: 

• of via e-mail: fpb@anpi.be 

• of via fax: 010/47 52 70 

• of via post: ANPI 

Parc scientifique Fleming 

Granbonpré 1 

B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 
 

Naam:  ..........................................................  
 

Voornaam:  ....................................................  
 

Functie:  ........................................................  
 

Bedrijf:  .........................................................  
 

Adres:  ...........................................................  
 

Postcode:  ...................  Gemeente:  ................  
 

BTW: BE  ............ - ............... - ................  
 

Telefoon:  .......................................................  
 

Fax:  ..............................................................  
 

GSM:  ............................................................  
 

E-mail:  ..........................................................  
 

schrijft zich in voor seminarie van dinsdag 20 juni 

2016 en verplicht zich tot het betalen van de inschrij-

ving na ontvangst van het factuur.  

 

� Geniet van een korting van (niet cumuleerbaar): 

�  10% als abonnee van het documentatie- 

centrum*  

�  10% als lid van een sectorale federatie die is  

aangesloten bij ANPI vzw 

�  50% als lid van een hulpverleningszone en  

brandweerdienst 

�  50% als student of lid van een academische    

     instelling 
   

Datum:  .........................................................  

 

Handtekening:  ...............................................  
 

 

Een bevestiging van uw inschrijving wordt u per        

e-mail opgestuurd.  
* een abonnement (zie www.anpi.be) vóór 19 juni 2016 geeft recht 

op deze korting 

OVER ANPI VZW 

ANPI is ontstaan uit de verzekerings- en         

industriesector en heeft als doelstelling de      

preventie van brand en diefstal. Haar missie is 

het promoten van goede bestaande preventie-

praktijken en het vaststellen van gedragsregels 

in afwezigheid van officiële teksten. ANPI zet zich 

in om de betrouwbaarheid van producten, instal-

laties en aanverwante diensten via inspecties, 

laboratoriumproeven en certificatie te garande-

ren.  
 

ANPI keurt de conformiteit goed van              

organisatorische procedures en preventie-

installaties in overeenstemming met de wet en 

de kwaliteitseisen van de verzekeraars. ANPI 

stelt haar diensten niet alleen voor in het kader 

van de wettelijke CE-markering, maar ook voor 

vrijwillige kwaliteitsmerken zoals BOSEC,       

INCERT, BENOR, I3 en S3. 
 

Haar laboratoria voor proeven inzake elektro-

magnetische compatibiliteit (EMC), elektrische 

veiligheid, beschermingsgraad (IP), invloed van 

klimaat, en corrosie zijn de ideale aanvulling op 

de inrichtingen bestemd voor de preventie van 

brand en binnendringing.  

 

ANPI is geaccrediteerd door BELAC en is een  

erkende instantie bij de Europese Commissie 

voor het nazicht van de eisen vervat in de richt-

lijnen over elektromagnetische compatibiliteit, 

elektrische veiligheid en bouwmaterialen. 


