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INHOUD
Onze bedrijfsmissie en waarden bepalen onze bijdrage aan de wereld
waarin we leven

Een beknopt overzicht van de verschillende operationele business units
binnen de Van Ginkel Groep.

Overzicht van de verschillende industriële pompsets welke wij kunnen
leveren. Onder andere voor sprinkler installaties en brandbestrijding

Business unit “Sprinklerservices Europoort” voor sprinklerinstallaties,
schuimblusinstallaties en overige gerelateerde systemen en diensten

Oplossingen voor tijdelijke brandbestrijding maar ook voor tank/pomp
put beveiliging middels schuimblussing.
Novec 1230 en Inergen 300bar Inert blusgassystemen

Business unit “Van Ginkel Concerns” voor branddetectie, ontruimings
alarminstallaties maar ook voor aspiratie rook detectie

Als dealer zijnde voor de Benelux bieden wij het complete pakket aan
FireClass branddetectie producten & Vesda rook aspiratie systemen.
Tevens leveren wij List thermisch sensor kabel systemen
Business unit “VG Technisch Beheer en Onderhoud” voor service gerelateerde diensten als onderhoud/service aan brandmeld/alarminstallaties

Business unit “Van Ginkel Marine Service” voor de scheepvaart en
oﬀshore projecten. Brede scope van brand/gas detectie tot blussyste-

Bedrijfs brede klantenservice voor alle business units bieden oplossingen voor uw service en onderhoud vraagstukken

Verschillende soorten projecten recent uitgevoerd van de (petro)chemische industrie, utiliteit, kantoren, campus, oﬀshore installaties

Overzicht van ons landelijk werkgebied en diensten die wij bieden voor
het certiﬁceren van brandbeveiligingsinstallaties
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VAN GINKEL GROEP
Als eerste heten wij u van harte welkom bij Van
Ginkel. Wij hopen dat u middels onze bedrijfs
portfolio een goede indruk krijgt van ons bedrijf,
onze werkwijze en uiteraard de ‘totaal oplossingen’
die wij u kunnen bieden op het gebied van
brandbeveiliging, brandbestrijding bijbehorende
service verlening en onderhoud.

Het bedrijf is gevestigd in Vierpolders nabij
Brielle, een locatie op slechts een steenworp
afstand van het belangrijke petrochemische
industriegebied “Rotterdam-Europoort”,
de “Maasvlakte” met haar op- en overslag
bedrijven en ook het “Rotterdam-Botlek”
gebied waar de belangrijke petro-chemische
industrie van Nederland gevestigd is.
Door onze unieke locatie zijn wij met
regelmaat te vinden bij projecten waarbij er
gewerkt wordt aan belangrijke veiligheids
systemen voor de complexe petrochemische industriële installaties waaronder
bijvoorbeeld de brandbeveiliging en de
brandbestrijding.

Naast het Rotterdamse havengebied
werken wij door geheel Nederland en
hebben de afgelopen jaren al een diversiteit
aan projecten op het gebied van de
brandbeveiliging uitgevoerd. Projecten
vanaf kleine kantoorpanden, magazijnen
en parkeergarages, tot grote en complexe
projecten als datacentra, complete
winkelcentra en industriële complexen.
Onze aanpak is dat wij voor u het complete
pakket kunnen bieden van bestek, plan van
aanpak, engineering tot en met het uitvoeren
van het installatiewerk, begeleiding,
certiﬁcering en de oplevering van het project.
Na oplevering kunnen wij een compleet en
gecertiﬁceerd onderhoud bieden van alle
geleverde systemen.
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Van Ginkel werkt waar mogelijk met duurzame technologie
en voorziet daarmee zowel in de behoe es van de klant en
de markt maar ook in die van de samenleving en overheid /
regelgeving.

Wij hebben als streven om de meest economische oplossing te
bieden waarbij de belasting voor het milieu zo klein mogelijk
zal zijn zonder in te binden op de kwaliteit van het systeem.

Onze waarden
Gedreven
Middels vastberadenheid en scherp en alert te blijven,
verbeteren wij onze prestaties voortdurend en blijven wij
elke dag zoeken naar nieuwe en innovatieve maar ook
kosteneﬀiciënte oplossingen met inachtneming van een
minimale impact op de omgeving en continuiteit van het
productieproces.

CEO

Van Ginkel hee
als streven om een
substantiële bijdrage
te leveren aan de
houdbaarheid van
de wereld waarin we
leven.
Om dit waar te
maken hebben wij
een onze “missie &
waarden” vastgelegd
binnen ons bedrijf.
Dit voor zowel voor
ons eigen personeel,
onderaannemers en
leveranciers.

Betrokken
Van Ginkel wil verder bijdragen aan een betere wereld door
het leveren van duurzame technologie die daadwerkelijk het
verschil maakt. Dit kunnen wij alleen bereiken door onderlinge
betrokkenheid én door oog te hebben voor de doorlopend
veranderende behoe en van onze klanten.

Gedurfd
Wij staan vol optimisme in het heden en wenden onze durf,
daadkracht en intelligentie aan om te bouwen aan een betere
toekomst. We aarzelen daarbij niet om nieuwe wegen te
bewandelen en revolutionaire technologieën en oplossingen
te toetsen en toe te passen.

Verbonden
Teamwork is de hoeksteen van ons succes. Wij helpen elkaar
en zoeken elkaar op om kennis te delen en onze vaardigheden
optimaal te laten renderen.

Mrs. Nora Ergüven
CEO / Directie
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Een goede bescherming tegen
een calamiteit zoals een brand
kan ervoor zorg dragen dat de
economische schade maar ook
de impact op het milieu zo klein
mogelijk blij .
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Business Units
Binnen Van Ginkel zijn er verschillende ‘business units’ actief welke onderling, waar nodig, grondig samenwerken bij projecten
en onderhoudscontracten waarbij er meerdere specialisaties samen komen. Hierbij te denken aan een branddetectie systeem
met integratie van een sprinkler brandbestrijdingsinstallatie en een sprinklermeld paneel. De beide specialisaties “branddetectie
systemen” en “sprinkler systemen” zijn elk ondergebracht in haar eigen business unit elk met haar eigen interne specialisten voor
de verschillende werkzaamheden als: projectleiding, project / CAD engineering, calculatie, montage, testen & inbedrijfstelling en
aansluitend onze service & onderhoud specialisten.

Het engineeren / ontwerpen, levering
van de componenten, de montage, het
certiﬁceren en testen en inbedrijfnemen
van sprinkler installaties en gas blus
installaties is bij ons ondergebracht
bij “Sprinklerservices Europoort”. Voor
deze systemen kunnen wij het volledige
pakket uitvoeren van ontwerp,
certiﬁcering tot met oplevering aan de
eind klant.

Branddetectie- en alarminstallaties,
ontruimingsalarm installaties,
sprinklermeld installaties,
panelenbouw maar ook het geven van
trainingen is onder gebracht bij “Van
Ginkel Concerns”. Voor deze systemen
kunnen wij het volledige pakket
uitvoeren van ontwerp, certiﬁcering
tot met oplevering aan de eind-klant.

Bij “VG Technisch Beheer en
Onderhoud” hebben wij de lopende
onderhoudscontracten ondergebracht
voor alle E gerelateerde installaties
waaronder brandmeld systemen,
inbraak systemen, CCTV systemen,
ontuimingsalarm systemen. Waar
nodig voeren wij gecertiﬁceerd
onderhoud uit bij diverse projecten.
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Onze business units zijn bij elkaar gehuisvest op 1 locatie
waardoor er intern op een prettige maar met name op een
eﬀiciënte manier samengewerkt kan worden bij projecten
waarbij meerdere verschillende disciplines samen moeten
werken.

Deze samenwerking hee onder andere als voordeel dat de
kennis van het project snel in huis overgedragen kan worden
tussen de afdelingen en dit leidt tot een reductie van de
doorlooptijd van het project. Ook komt dit het project budget
ten goede.

Te denken aan het integreren van een brandmeldinstallatie,
een sprinklerinstallatie te samen met een ontruimingsalarm
systeem en gasblus installaties en hitte lijn detectie systemen
met een overkoepelend graﬁsch management systeem voor
visualisatie van de alarmen.

Verder streven wij ernaar voor u als klant 1 contact persoon
aan te stellen voor uw vragen gedurende de uitvoering van het
project.

Sprinkler Installaties / Brandbestrijding

Branddetectie & Ontruimalarm installaties

Brand/Gas detectie & Brandbestrijding

Voor Service & Onderhoud hebben wij
een speciaal team in huis voor deze
werkzaamheden. Reden daarvan is
dat het werk bijzonder specialistisch
is. Naast sprinklerinstallaties
onderhouden wij ook onder andere
schuim installaties (AFFF), kleine
blusmiddelen, blusgasinstallaties en
andere gerelateerde onderdelen.

Voor installaties als branddetectie &
alarm en sprinkler meld hebben wij
een service afdeling in huis welke u
van de nodige assistentie voorziet
in het geval van een calamiteit of
storing. Onze service is 24 uur / 7
dagen per week bereikbaar.

Voor de oﬀshore & scheepvaart
industrie beschikken wij eveneens
over het complete pakket
brandbeveiliging van detectie- tot
blusinstallaties. Dit voor levering van
nieuwe systemen, vervangingswerk
maar ook voor onderhoud en service
aan bestaande systemen.
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Bluswater / Sprinkler pompen
- Complete pompkamers, vaste opstelling pompen of mobiel verplaatsbaar
- Verticale turbine pompen
- Eind aanzuig pompen
- Watervoorziening voor onder andere sprinkler installatie / brandbeveiliging
- Aangedreven door een Diesel en/of Elektrisch motor
- Volledig gecertiﬁceerd en 100% getest af-fabriek
- Inzetbaar voor Petro-chemische industrie, Oﬀshore, Utiliteit, Logistiek
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NF INDUSTRIAL

Motoren van gerenommeerde fabricaten

Voorzien van UL en/of FM keuren en certiﬁcaten

Pompen van gerenommeerde fabricaten

Voldoet aan de EN12845 normen

Besturing van gerenommeerde fabricaten

Voor de Europese markt

Klanten speciﬁek samengesteld / geassembleerd

Korte levertijden / Scherp geprijsd

PAGINA

SPRINKLER
SERVICES
EUROPOORT
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Onze Business Unit “Sprinklerservices Europoort” is gespecialiseerd in het
ontwerpen van sprinklerinstallaties en gasblusinstallaties.
Wij kunnen deze installaties als compleet pakket uitvoeren van ontwerp en
engineering tot en met de montage, certiﬁcering en oplevering.

Voor “Sprinklerservices Europoort” is de leefomgeving
en het milieu waarin wij leven van groot belang.
Daarom streven wij naar het maximaal uitvoeren van
projecten met een zo klein mogelijke impact op de
leefomgeving en het milieu. Hierbij letten wij op het
voorkomen van onnodige verspilling van materialen,
energie verbruik en allerlei andere vormen van
belastingen voor de omgeving.

Kostencontrole en bewaking van een project is zowel
voor u als klant maar ook voor onszelf van groot
belang. Wij streven ernaar de projecten uit te voeren
binnen de gestelde budgetten door met regelmaat
projecten ﬁnancieel te veriﬁëren op voortgang van het
werk en de kosten. Om dit te waarborgen beschikken
wij over een gedegen project management module
binnen ons ERP systeem waar de kosten bewaakt
worden vanaf de start van het project, tijdens de
uitvoering tot en met de oplevering.

Binnen ons bedrijf hanteren wij de vier fases van
“Project LifeCycle management”.
Eerste fase voor het initiëren van het project
Tweede fase voor de project planning
Derde fase voor de project uitvoering
Vierde fase voor het afsluiten van het project.
Gedurende deze fases komen er verschillende project
taken aan de orde welke op de juiste momenten
afgerond dienen te zijn alvorens er verder gegaan kan
worden met een volgende taak.

Ons doel is om snel en adequaat te reageren op uw
vragen. Het streven is om op uw vragen daar waar
mogelijk binnen 24 uur (of sneller) te reageren.
Dit zorgt voor een open en heldere communicatie
gedurende de opdracht en uitvoeringsfase van het
project.
Voor elk project stellen wij een project manager aan
als vaste contactpersoon voor u als klant voor al uw
vragen van opdracht tot en met de oplevering van

Gecertiﬁceerd KIWA sprinkler installatiebedrijf

Oplossingen voor de (Petro)Chemische industrie

Gecertiﬁceerd KIWA sprinkler onderhoudsbedrijf

Oplossingen voor de Transport en Logistiek

VCA** Gecertiﬁceerd

Oplossingen voor Kantoren en Utiliteit

ISO9001:2015 / ISO14001 Gecertiﬁceerd

Oplossingen voor Parkeergarages

In huis projecteringsdeskundigen

Oplossingen voor Openbaar vervoer en Tunnels

Complete scope van werkzaamheden in huis

Oplossingen voor Defensie en Overheid

Eigen service afdeling

Oplossingen voor overige industriële toepassingen
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Sprinklerservices Europoort BV
Onze business unit “Sprinklerservices Europoort” is een erkend en VBB / KIWA gecertiﬁceerd sprinkler installatie bedrijf en
tevens sprinkler onderhoudsbedrijf. Hierdoor hebben wij de kennis en capaciteit geheel in ‘eigen huis’ om sprinklerinstallaties te
ontwerpen, leveren, monteren maar ook te onderhouden op een geheel gecertiﬁceerde wijze.
Sprinkler installaties kunnen wij leveren voor alle voorkomende objecten van kantoor/woongebouwen, parkeergarages, opslag
hallen, machine hallen, afvalverwerkingsinstallaties, biomassa centrales, elektriciteitscentrales tot aan complexe objecten
binnen de petrochemische industrie.

- Droge sprinklerinstallaties

- Stationaire blus monitoren

- Mobiel & snel inzetbaar

- Natte sprinklerinstallaties

- Mobiele/bedienbare blus monitoren

- Uitvoering vaste oplegger is mogelijk

- Pre-action sprinklerinstallaties

- Water/Schuim mix monitoren

- Interne schuimtank(s)

- Grondleidingen

- Proportioners voor water / schuim

- Water/Schuim monitor

- Deluge watermist/nevel installaties

- Schuimblussystemen

- Interne waterpomp & proportioner

- Kleppenhuizen

Deze units zijn tevens te huur.
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Naast sprinklerinstallaties leveren wij ook diverse
andere soorten brandbestrijding installaties waaronder
schuimblusinstallaties en monitoren. Deze installaties kunnen
wij zowel als een vaste (object) installatie ontwerpen en
leveren voor bijvoorbeeld brandstof opslagtanks maar ook als
mobiele installatie in een container. Hierdoor kan de mobiele
installatie op de locaties ingezet worden waar deze tijdelijk
nodig is gedurende uitvoering van groot onderhoud op de
betreﬀende locatie.

Voor brandbestrijding in speciﬁeke ruimtes te denken aan een
server ruimte, LAB, Archief, Telecom e.d., ontwerpen en leveren
wij verschillende soorten blusgasinstallaties, onder andere
Inergen, Novec 1230 en CO2 installaties.
Inergen is een uniek product en een veilige blus methode
waarbij een brand bestreden kan worden en tegelijk de
veiligheid van eventueel aanwezige personen in dezelfde
ruimte gewaarborgd is.

- Hydranten voor vaste locaties

- Hand poederblussers

- Inergen (Inert) Blusgassystemen zijn

- Alarmkleppen sprinklerinstallaties

- Hand schuimblussers

- Sectiekleppen sprinklerinstallaties

- Hand CO2/Gas blussers

- CO2 Blusgassystemen

- Afsluiters

- Blusdekens

- NOVEC1230 Blusgassystemen

- Sprinklerpompen

- Mobiele poederbluswagens

vervanger voor HALON systemen,

- Zowel voor droge als natte systemen

- Brandslanghaspels

beschikken over scheepvaart

Handblussers zijn tevens ook te huur.

keurmerken

veilig, snel en milieuvriendelijk
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CALAMITEITEN UNIT VOOR
TANK / POMP PUT BEVEILIGING
De mobiele calamiteiten
unit is een uniek product
welke wij in eigen huis
ontworpen hebben.
De unit is snel inzetbaar
voor locaties in de petrochemie en voorziet in
een uitstekende brand
bestrijding op basis van
water met bijmenging
van een schuim vormend
middel.

Het inzetten van de mobiele calamiteiten unit is mogelijk bij potentiële
calamiteiten, of zoals de klanten van Van Ginkel ervan gebruik maken, als
preventieve inzet tijdens vooraf geplande werkzaamheden aan de brandblus
beveiliging.
De unit kan een complete blus installatie, of installatie delen al dan niet tijdelijk
overnemen, maar ook een gerichte inzet van de monitor bij een verhoogt
risico op brand. In gezamenlijk overleg, wordt met de klant een risicoanalyse
uitgewerkt en de omvang van de inzet van de Calamiteiten Unit in samenspraak
met de regionale overheid bepaald.
Een optionele integrale ﬁrepack in de mobiele Calamiteiten Unit voorziet in
een eigen onafhankelijke toevoer van voldoende (onbeperkt) bluswater op de
locatie waar dit nodig is. Voor de Calamiteiten unit is daarvoor directe toegang
tot nabijgelegen oppervlaktewater noodzakelijk, dit in de vorm van bijvoorbeeld
een aanwezige rivier of water uit de haven. De unit kan overweg met zowel zoet
water als brak water.
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SABO Foam is een van de marktleiders op het gebied van
brandbestrijding middels blusschuim concentraten. SABO doet
veelvuldig onderzoek en beschikt over de technologische kennis
waardoor het een wereldspeler is geworden. Bij de calamiteiten unit
passen wij de SABO Foam producten toe afgestemd op de behoe e.

Doordat de unit al op de locatie aanwezig is en geplaatst is op een
trailer oplegger kan de unit snel op de juiste plek van de calamiteit
ingezet worden. Indien gewenst kan de unit uitgevoerd worden met
een eigen water aanzuigende pomp voor oppervlakte water (zoet of
brak water). Zo is er een onbeperkte hoeveelheid water beschikbaar.

Gezien elke locatie en pakket van eisen anders ligt bij elke klant is de
calamiteiten unit een maatwerk product welke volledig afgestemd
kan worden op de mogelijke inzet op uw locatie. Hierbij te denken
aan aansluit materiaal/toevoerleidingen, zelf voorzienend in water
toevoer, pickup trucks voor de bestrijding van de calamiteit, etc.

De unit kan door u aangekocht worden waarbij wij voor u het
onderhoud aan de unit en schuim levering voor u kunnen uitvoeren.
Uiteraard is het ook mogelijk om de unit te huren voor een kortere
periode bijvoorbeeld tijdens groot onderhoud. Voor een langere
periode is het huren mogelijk in combinatie met het onderhoud.

Een korte opsomming van de voordelen en kerngetallen van de
calamiteiten unit zijn onder andere:
Zeer snel inzetbaar op locatie met weinig mankracht
Geen aanzuig problemen met het water, geen zware aansluit slangen nodig
Geen Jetty of steiger nodig
Transportabel / mobiel ontwerp op een eigen permanente oplegger
Handmatig te starten en/of auto start via een controlekamer op afstand
Directe aansluiting blus systeem capaciteit van 1.000 l/min tot 15.000 l/min
Blus medium: water of water met automatische 3% schuim bijmenging
Schuim beschikbaar op locatie naar gelang behoe e, b.v. 12 of 20 m3
Steam nozzle worp lengte ca. 120m bij 10 bar / spray nozzle voor water gordijn

Wij zijn oﬀicieel dealer binnen
de Benelux van het schuim
vormend middel SABO Foam.
Met dit type schuim kunnen
de meeste soorten branden
van opgeslagen brandstoﬀen
bestreden worden.
Het SABO Foam kunnen wij
tegen zeer aantrekkelijke
tarieven aanbieden en is
daarnaast snel uit eigen
voorraad beschikbaar.
Hiermee kan voldaan worden
aan de regelgeving welke
vereist dat schuim aangevuld
dient te zijn binnen 24 uur.
Het schuim vormend middel
kunnen wij ook bij u op locatie
opslaan indien gewenst.
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SAPPHIRE NOVEC 1230
GASBLUSSYSTEMEN
Het Sapphire Novec
1230 gas blus systeem
is een nieuwe generatie
chemische brand blus
middel welke op de
markt gebracht is als
opvolger voor HALON
1301 gas blus systemen.
Novec 1230 is kleurloos
en
laag
geurende
vloeistof
opgeslagen
onder druk in cilinders

Het Sapphire Nove 1230 gas blussysteem omvat een compleet pakket aan
materialen met onder andere het Novec 1230 blus gas en signaal rode cilinders
in verschillende formaten van 8 liter inhoud tot 180 liter inhoud aan toe.
Het Novec blus gas is in vloeistof vorm opgeslagen onder stikstof druk in de
cilinders.
Het Sapphire Novec 1230 is uitermate geschikt als gas blusinstallatie voor
elektrische schakel ruimtes, server ruimtes, dataopslag ruimtes, etc. Het gas
kenmerkt zicht als een kleurloos gas met een laag geur gehalte en zeer hoge
blus snelheid. Indien geactiveerd zal het gas binnen 10 seconden vanuit de
cilinder via de blus leiding zich in de te beveiligen ruimte verplaatsen en via een
speciale nozzle in deze ruimte verspreiden. Tijdens de blussing zal de ruimte
een korte tijd mistig zijn. Dit is echter voor een korte periode zodat eventueel
nog aanwezig personeel in de betreﬀende ruimte nog de tijd hee om deze te
verlaten. Het Novec gas absorbeert de brandhaard door een combinatie van het
absorberen van de hitte en het chemisch beïnvloeden van de vlammen. Het gas
zal echter niet de aanwezige zuurstof in de ruimte verdringen
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Het Sapphire Novec 1230 blus gas bevat geen Bromide of chloride en
is verder niet schadelijk voor de Ozon laag. Tevens is het aangetoond
dat het gas minder gi ig is in vergelijk met het voormalig HALON 1301
blus gas. Novec 1230 in de atmosfeer hee een levensduur van 3-5
dagen hierdoor is de impact op klimaatverandering verwaarloosbaar.

Het Novec 1230 blus gas ontleedt bij een temperatuur van rond 500
oC. Hierdoor is het van belang contact met constant warme objecten/
oppervlakken te vermijden. Bij contact van het blus gas met vlammen
ontleedt het gas zich en vormt halogeen zuren met een scherpe geur.
Gi igheid studies tonen aan dat bij brand vrijkomende gifstoﬀen
gevaarlijker zijn waaronder koolmonoxide, rook en zuurstofgehalte.

Sapphire Novec 1230 dienen individueel ontworpen te worden met
geschikte cilinder maatvoering conform hydraulische berekeningen
welke de hoeveelheid benodigd blus gas berekenen. De onderdelen
zijn getest/geschikt voor omgevingstemperatuur van 0 tot 50 graden
Celsius. Elke cilinder hee een klep, sifon buis, veiligheidssysteem,
drukmeter.

De te beveiligen ruimte met Sapphire Novec 1230 blus gas dient op
ruimte dichtheid getest te worden. Deze test is voor het bepalen van
de hoeveelheid aan volume welke uit de ruimte ontsnapt indien
het Novec systeem geactiveerd wordt. Deze factor bepaald mede
de hoeveelheid blus gas welke nodig is om een brand te kunnen
bestrijden.

Een korte opsomming van de voordelen en kerngetallen van het
Sapphire Novec 1230 zijn onder andere:
Zeer snel ‘ontladen’ van het Sapphire Novec 1230 gas na activering (10 sec.)
Sapphire Novec 1230 is kleurloos
Sapphire Novec 1230 hee een laag geur niveau
Sapphire Novec 1230 brengt geen schade toe aan de ozon laag
Sapphire Novec 1230 hee een laag ontledingstijd in de atmosfeer (3-5 dagen)
Sapphire Novec 1230 hee een laag toxisch gehalte in vergelijk tot Halon 1301
Sapphire Novec 1230 gas hee weinig tot geen invloed op klimaatverandering
Sapphire Novec 1230 snelle blussing door het absorberen van de hitte
Sapphire Novec 1230 activatie opties: handmatig, pneumatisch, elektrisch

Wij zijn oﬀicieel dealer binnen
Nederland van het Sapphire
Novec 1230 gas blus systeem.
Dit systeem is uitermate
geschikt voor onder andere
het automatisch blussen
van elektrische branden
in schakelkast ruimtes,
server ruimtes, data centra.
Eventueel in combinatie met
een branddetectie systeem
voor het automatisch
aansturen van het gas
blussysteem behoort tot de
mogelijkheden.
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INERGEN INERT TYPE
GASBLUSSYSTEMEN
De Inergen gas blus
systemen is op basis van
een mengel van 52%
stikstof, 40% argon en
8% CO2. Zodra Inergen
als blus gas geactiveerd
is zal het gas in de ruimte
reageren met lucht
aldaar tot een mengverhouding van 67,3%
stikstof, 12,5% zuurstof,
17% argon en 3,2% CO2

Geen enkel ander type Inert gas hee het unieke vermogen om snel een brand
te bestrijden en tegelijkertijd een veilige omgeving te bieden voor iedereen in
de beveiligde blus gebieden door daadwerkelijk de kans op hartklachten te
verminderen en de zuurstofvoorziening in het bloed en de mentale prestaties bij
lage zuurstof niveaus te handhaven.
Net zo belangrijk, en in tegenstelling tot sommige chemische gasvormige
brand bestrijdingsmiddelen, kan INERGEN® niet, en zou nooit een reactie met
een brand kunnen veroorzaken welke mogelijk uiterst schadelijke en gi ige of
bijtende bijproducten zouden kunnen creëren.
INERGEN wordt al meer dan 16 jaar op grote schaal gebruikt als een gasvormig
brand bestrijdingsmiddel bij uitstek en is nog steeds de langst bestaande Halonvervanging systeem op de markt tot nu toe.
Kosten studies hebben aangetoond dat INERGEN kosten concurrerend is in
vergelijking met de meest populaire chemische agentia op typische systemen.
INERGEN neemt weinig kostbare vloeroppervlak in, omdat de cilinders op
afstand van het beschermde gebied/ruimte kunnen worden geplaatst.
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Het Inergen blus gas bevat geen gi ige bijproducten tijdens het
blussen van een brand welke veroorzaakt zouden kunnen worden
door het Inergen blus gas. Verder is het blus gas gebaseerd op soorten
gassen welke door mensen van nature al inademen. Het gas hee
geen invloed op klimaatverandering of de ozon laag.

Het Inergen blus gas is een inert type gas welke op basis werkt door
het verdringen van zuurstof om de brand te bestrijden. Tijdens een
blussing is er geen mist die vluchtwegen zouden kunnen blokkeren
qua zichtbaarheid. Het gas tast verder geen kostbare apparatuur,
kunstwerken en dergelijke aan welke zich in de te blussen ruimte
zouden kunnen bevinden.

Er zijn verschillende systemen die als basis Inergen blus gas hebben.
Het premier Inergen 300 bar systeem voor meerdere ruimtes en
automatisch geactiveerd door branddetectie. Het conventionele
Inergen 300 bar systeem voor 1 op 1 ontwerp. Inergen Direct Oriﬁce
welke voorziet in directe blussingen op mechanisch basis. Afhankelijk
van het te beveiligen object kan het juiste systeem gekozen worden.

De te beveiligen ruimte met Inergen blus gas dient op lucht dichtheid
van de ruimte getest te worden. Er zijn overdruk roosters nodig om
het aanwezige zuurstof uit de ruimte te laten ontsnappen bij een
blussing. Aansluitend dienen de roosters gesloten te worden voor een
bepaalde tijd waarbij de blussing in uitvoering is. Wij kunnen middels
metingen de ruimte testen op de benodigde lucht dichtheid.

Een korte opsomming van de voordelen en kerngetallen van het
Inergen blus gas systemen zijn onder andere:
Zeer snel blussen middels activering van het Inergen gas
Verschillende Inergen blusgassystemen, automatisch, conventioneel, 1 op 1
Volledige integratie met activering middels branddetectie is mogelijk
Inergen blus gas brengt geen schade toe aan de ozon laag
Inergen blus gas veroorzaakt geen schade aan apparatuur e.d. in het blusgebied
Inergen blus gas hee geen toxisch gehalte in vergelijk tot Halon 1301
Inergen blus gas hee geen invloed op klimaatverandering
Inergen blus gas hee een snelle blussing door veranderen lucht samenstelling
Inergen blus gas is veilig voor personen en bevat adembare gassen

Wij zijn oﬀicieel dealer binnen
Nederland van de Inergen gas
blus systemen. Deze systeem
zijn uitermate geschikt voor
onder andere het automatisch
blussen van elektrische
branden in schakelkast
ruimtes, server ruimtes,
data centra. Eventueel
in combinatie met een
branddetectie systeem voor
het automatisch aansturen
van het gas blussysteem
behoort tot de mogelijkheden.
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Onze Business Unit “Van Ginkel Concerns” is gespecialiseerd in het
ontwerpen van brandmeld installaties en ontruimingsalarm. Wij kunnen
deze installaties als compleet pakket aanbieden van het uitvoeren van het
ontwerp / engineering tot en met de montage, certiﬁcering en oplevering.

Voor “Van Ginkel Concerns” is de leefomgeving en
het milieu waarin wij leven van groot belang. Daarom
streven wij naar het maximaal uitvoeren van projecten
met een minimaal impact op de leefomgeving en
milieu. Hierbij letten wij op het voorkomen van
onnodige verspilling van materialen, energie en andere
vormen van belastingen voor de omgeving.

Kostencontrole en bewaking van een project is zowel
voor u als klant maar ook voor onszelf van groot
belang. Wij streven ernaar de projecten uit te voeren
binnen de gestelde budgetten door met regelmaat
projecten ﬁnancieel te veriﬁëren op voortgang van het
werk en de kosten. Om dit te waarborgen beschikken
wij over een gedegen project management module
binnen ons ERP systeem waar de kosten bewaakt
worden vanaf de start van het project, tijdens de
uitvoering tot en met de oplevering.

Binnen ons bedrijf hanteren wij de vier fases van
“Project LifeCycle management”.
Eerste fase voor het initiëren van het project
Tweede fase voor de project planning
Derde fase voor de project uitvoering
Vierde fase voor het afsluiten van het project.
Gedurende deze fases komen er verschillende project
taken aan de orde welke op de juiste momenten
afgerond dienen te zijn alvorens er verder gegaan kan
worden met een volgende taak.

Ons doel is om snel en adequaat te reageren op uw
vragen. Het streven is om op uw vragen daar waar
mogelijk binnen 24 uur (of sneller) te reageren.
Dit zorgt voor een open en heldere communicatie
gedurende de opdracht en uitvoeringsfase van het
project.
Voor elk project stellen wij een project manager aan
als vaste contactpersoon voor u als klant voor al uw
vragen van opdracht tot en met de oplevering van het
project.

Gecertiﬁceerd branddetectie bedrijf

Oplossingen voor de (Petro)Chemische industrie

VCA** Gecertiﬁceerd

Oplossingen voor de Transport en Logistiek

ISO9001:2015 / ISO14001 Gecertiﬁceerd

Oplossingen voor Kantoren en Utiliteit

In huis projecteringsdeskundigen

Oplossingen voor Parkeergarages

Complete scope van uitvoering werkzaamheden

Oplossingen voor Openbaar vervoer en Tunnels

Eigen service afdeling

Oplossingen voor Defensie en Overheid

Oﬀicial dealer Tyco FireClass brandmeld systemen

Oplossingen voor overige industriële toepassingen
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Van Ginkel Concerns BV
Binnen “Van Ginkel Concerns” bevinden zich de specialisten die zich dagelijks bezig houden met de verschillende elektronische
brandbeveiliging installaties voor projecten binnen de utiliteit, (petrochemische)industrie, parkeergarages, kantoren, etc.
Mogelijke installaties die wij onder andere kunnen bieden zijn:
- Brandmeld installaties (waaronder: FireClass, Protec, Kentec en zowel adresseerbaar als conventioneel, bedraad/draadloos)
- Ontruiming alarminstallatie (integratie met het brandmeld systeem is mogelijk van alarmgevers tot gesproken woord)
- Sprinkler meldpanelen (voor het inlezen van de status meldingen en aansturen van de sprinklerinstallatie)
- Rook aspiratie systemen (hoog gevoelige rook detectie voor server ruimtes, atrium, controlekamers)
- Hitte lijn & List systemen (zowel linear hitte lijn detectie tot hoog gevoelige en adresseerbare hitte detectie op glasvezel basis)
- Graﬁsche systemen (compleet assortiment aan LED mimics, neven panelen tot complete digitale graﬁsche panelen)

Wij hebben diepgaande kennis
van verschillende merken brand
meldinstallaties. Onder andere: Tyco
FireClass, Kentec, Protec, Argus,
Signalco PBS, Fast2000. Wij leveren
conventionele systemen voor kleine
toepassingen en complexe systemen
op basis van geadresseerde melders &
modules. Zowel bedraad als draadloos.

Voor een compleet overzicht van de
status van een complexe sprinkler
blus installatie leveren wij sprinkler
meldpanelen. Hierbij worden de
statussen van de alarm kleppen,
sectie kleppen, etc ingelezen en
weergegeven. Ook automatische
sturingen zijn mogelijk. Het systeem
word geheel op maat gemaakt.

Speciﬁeke toepassingen zoals
server ruimtes, controle kamers,
een hoge atrium, tunnels, etc
hebben een speciale aanpak nodig
voor branddectie. Hiervoor leveren
wij hoog gevoelige rook aanzuig /
aspiratie systemen maar ook hittelijn
detectie systemen. Integratie in een
brandmeldinstallatie is mogelijk.
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Voor uw project kunnen wij u het complete pakket bieden om u
geheel te ontzorgen.
Van ontwerpfase tot en met de oplevering aan de
eindgebruiker kunnen wij u onze diensten aanbieden hierbij
te denken aan bestek, PVE (programma van eisen), (pre)
engineering, ontwerp & tekenwerk, projectmanagement,
uitvoeren & installatie tot en met inbedrijfstelling & oplevering
aan de eindgebruiker.

Mimic en Graﬁsche panelen geven een
betrouwbaar en snel overzicht van de
status van de brandmeldinstallatie.
Deze panelen (tot en met geheel
digitale panelen) worden compleet op
maat gemaakt voor het project.
Tevens bieden wij oplossingen voor
het samen brengen van de installaties
in een koper of glasvezel netwerk.

Na het succesvol opleveren van het project kunnen wij tevens
een compleet programma bieden aan trainingen voor de
beheerders van de installatie(s).
Tevens bieden wij een volledig pakket van service & onderhoud
van de geleverde installatie(s), al dan niet met aansluiting op
de meldkamer voor snelle opvolging van alarmmeldingen en
snelle beschikbaarheid van een servicemonteur.

Binnen onze organisatie hebben wij
specialisten in huis voor het houden
van het testen van systemen:

Als gercertiﬁceerd branddetectie
bedrijf kunnen wij onze installaties
compleet gecertiﬁceerd opleveren.

- Proef branden
- Geluidsmetingen (ontruimingsalarm)
- Lucht dichtheid testen van ruimtes

Tevens hebben wij de kennis in huis
voor het uitvoeren van inspecties aan
de installaties, het her-inspecteren en
het her-certiﬁceren van de installaties.
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TYCO FIRECLASS
Het FireClass producten
assortiment gamma
is opgebouwd uit een
ruime diversiteit aan
producten waaronder
panelen, melders maar
ook toebehoren.
Qua panelen zijn er de
conventionele en de
adresseerbare panelen ,
maar er zijn ook controle
panelen voor blus
systemen.

FireClass is een revolutionaire nieuwe klasse van commerciële branddetectie
producten. Met een uitgebreid assortiment volledig goedgekeurde
kwaliteitsproducten die zijn ontworpen en vervaardigd in Europa, is FireClass
ontworpen om zowel de eindgebruiker als de installateur aan te spreken. Het
is de nieuwste technologie voor branddetectie, verpakt als een eenvoudig te
installeren, kant-en-klare, digitale open protocol-oplossing. Ontworpen en
ontwikkeld in Europa.
Ons team van deskundige engineers en ontwerpers hee branddetectieoplossingen een breed scala aan omgevingen, van eenvoudige conventionele
systemen tot complexe geïntegreerde systemen voor de zware industriële
toepassingen.
Expertise is de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor innovatieve
oplossingen, waaronder de eerste koolmonoxide branddetectie technologie
voor commerciële omgevingen en tripple sensing-technologie. Deze expertise
die nu is toegepast op de FireClass technologie om u FireClass te bieden - een
nieuwe klasse van branddetectie-oplossingen die is ontworpen om te voldoen
aan al uw behoe en bij één enkele leverancier.
Het FireClass assortiment omvat conventionele, adresseerbare, gas detectie
bedieningspanelen met een reeks bijkomende accessoires, waaronder
detectoren, signaal gevers, hand brandmelders en oproep punten.
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De FireClass producten zijn getest, gekeurd en gecertiﬁceerd om
toegepast te mogen worden in branddetectie systemen. De producten
zijn geheel ontworpen en vervaardigd in Europa.
Er worden met regelmaat nieuwe producten aan het assortiment
toegevoegd hierdoor is de technologische vooruitgang gewaarborgd.

Producten van FireClass zijn ontwikkeld met oog voor de installateur.
De producten zijn dan ook eenvoudig en snel te installeren bij het
project. Dit voorkomt onnodige vertragingen tijdens uitvoering van
het project doordat overbodige complexe vraagstukken voorkomen
kunnen worden.

Het FireClass assortiment aan producten omvat onder andere:
brandmeld panelen, rookmelder, multi sensor melders, hitte
melders, hand brandmelders, alarmgevers en neven panelen
zowel conventioneel als adresseerbaar. Verder hebben wij in het
assortiment Beam rookmelders, rook aspiratie systemen, test
apparatuur etc.

Wij kunnen voor u het complete FireClass brandmeld en alarm
systeem ontwerpen op basis van het bestek, plan van eisen en van
toepassing zijn regelgeving. Voor elke toepassing hebben wij een
oplossing op het gebied van branddetectie.

FireClass brandmeld systemen kennen een breed scala aan
toepassingen waaronder onder andere:
Zorgcentra
Retail toepassingen zoals winkelcentra
Scholen van basisscholen en en met complete campus
Zorginstellingen, ziekenhuizen, medische centra
Hotels
Utiliteit als kantoren, diensten centra, call centers
Magazijn, Opslag en Assemblage / Fabricage
Zware industrie zoals de Petrochemische industrie
Data centra

Wij zijn oﬀicieel distributeur
binnen de Nederland van het
Tyco FireClass brandmeld
systeem.
Binnen de FireClass
product groep zijn er
diverse oplossingen voor
conventionele systemen voor
de kleinere toepassingen en
de adresseerbare systemen
voor de grote en complexe
toepassingen.
“Van Ginkel Concerns” kan u
het volledige pakket leveren
van ontwerp, engineering,
tekenwerk, uitvoering werk
en montage tot en met
inbedrijfstelling en oplevering
van het systeem.
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VESDA ROOK ASPIRATIE
Het VESDA (Very Early
Smoke Detection and
Aspiration systeem) is
een hoog gevoelig rook
detectie systeem. Het
systeem omvat een rook
aanzuig unit voorzien van
een laser rook analyser /
detector welke middels
een vast opgezet buizen
net lucht (rook) aanzuigt
vanuit de beveiligde
objecten of ruimte.

Vesda is een van de pioniers op het gebied van het hoog gevoelige rook detectie
systeem op basis van rook aanzuiging in combinatie met een laser rook
detector. Het systeem kenmerkt zich door het uitermate snel en eﬀectief kunnen
detecteren van rook welke ontstaat bij een brand. Hierdoor kan het systeem in
een zeer vroeg stadium een alarmmelding genereren.
Een rook aspiratie systeem is opgebouwd uit een centrale rookdetector deze
bevat de rook aanzuiging, rookdetector en I/O elektronica voor de alarmeringen.
Naast de detector is er een netwerk van rook aanzuig buizen nodig. Afhankelijk
van het type detector kan dat 1 buis zijn maar eventueel waar nodig ook
meerdere buizen. Deze buizen zorgen ervoor dat in de betreﬀende ruimte een
object of eventueel meerdere objecten bewaakt kunnen worden. Dit kan zijn
in de vorm van een ruimte bewaking maar ook in de vorm van pure object
beveiliging van bijvoorbeeld schakelkasten of een combinatie van beide.
Het systeem is uitermate geschikt voor branddetectie in:
- Server / data ruimtes
- Lastige ruimtes zoals een hoog atrium in een gebouw
- Ruimtes waar verborgen detectie nodig is (esthetisch)
- Ruimtes waar normale rookmelders niet goed kunnen functioneren
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De Vesda producten zijn getest, gekeurd en gecertiﬁceerd om
toegepast te mogen worden als onderdeel van een branddetectie
systeem. De producten zijn ontworpen in Europa.
Er worden met regelmaat nieuwe producten aan het assortiment
toegevoegd hierdoor is de technologische vooruitgang gewaarborgd.

Producten van Vesda zijn speciale producten waarbij engineering een
belangrijke rol speelt. Het systeem dient te worden ontworpen voor
een speciﬁeke toepassing. Middels speciale ontwerp so ware kan
vooraf aan de installatie het systeem ontworpen worden en vooraf is
te zien of het systeem na installatie correct kan functioneren.

Het Vesda assortiment aan producten omvat onder andere:
rookdetectoren, buizen, bochten, aanzuig punten, zowel standalone
als in netwerk uitvoering. Verder hebben wij in het assortiment
oplossingen voor ruimtes / objecten waarbij gewone branddetectie
niet toepasbaar is of niet snel genoeg rook kan detecteren.

Wij kunnen voor u het complete Vesda rook aanzuig systeem voor
u ontwerpen op basis van het bestek, plan van eisen en de van
toepassing zijnde regelgeving. Voor bijna elke toepassing hebben wij
een oplossing op het gebied van aspiratie branddetectie.

Het Vesda rook aspiratie producten gamma omvat een uitgebreid
assortiment aan detectoren en toebehoren:
Diverse Vesda detectoren, standalone, netwerk, 1 of meer kanalen, ATEX, etc
Integratie mogelijk in aanwezige brandmeld systemen
Groot assortiment aan buizen, bochten, koppelingen, montage beugels, etc
Verschillende rook aanzuig punten, verborgen, opbouw, kast montage, etc
Compleet pakket aan engineering so ware voor systeem ontwerp
Mogelijkheden om te combineren met blusgasinstallaties
Ook leverbaar in een waterdichte IP66 behuizing
Naast low cost detectoren zijn er ook uitgebreide meer kanaal detectoren
Losse display units, bedien units en netwerk nodes, etc

Wij zijn een dealer binnen de
Nederland van Vesda aspiratie
systemen.
Onze engineers,
inbedrijfstellers en service
engineers zijn opgeleid
om aspiratie rook detectie
systemen te ontwerpen,
inbedrijf te stellen en tevens
te onderhouden. Hierdoor
kunnen wij het systeem voor
u optimaal ontwerpen en
onderhouden.
“Van Ginkel Concerns” kan u
het volledige pakket leveren
van ontwerp, engineering,
tekenwerk, uitvoering werk
en montage tot en met
inbedrijfstelling en oplevering
van het systeem.
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LIST THERMISCHE SENSOR KABEL
Het LIST Sensor kabel
systeem is een zeer
hoogwaardig en volledig
programmeerbaar hitte
lijn detectie systeem.
Het systeem omvat een
volledig gesloten sensorkabel welke voorzien is
van thermische opnemers
in
combinatie
met
adressering
modules.
Middels een controle unit
worden de temperaturen
opgevraagd.

De controle en stuur eenheid van de kabel welke periodiek de verschillende
gemeten temperaturen opvraagt gemeten door de diverse hitte sensoren in
de sensor kabel worden tevens vergeleken met eerdere metingen. Zo wordt
een brand ontwikkeling in een vroegtijdig stadium waargenomen op basis van
de temperatuurstijging(en). Naast deze thermo diﬀerentiaal meting hee het
systeem tevens een maximaal meting waarbij het systeem ondanks een zeer
langzaam stijgende temperatuur alsnog op een bepaald (programmeerbaar)
moment een alarm zal generen zodra de maximaal waarde overschreden gaat
worden.
De sensor kabel ziet er uit als normale bekabeling en is daardoor zeer geschikt
voor plaatsing in openbare ruimtes.
Het systeem is uitermate geschikt voor branddetectie in:
- Parkeergarages zowel gesloten garages als openbare garages
- Kabelbanen voor vroegtijdige detectie van elektrische branden
- Voedsel industrie, hygiënische ruimtes, koel/vriesruimtes
- Industrie / vervuilende omgevingen waaronder lopende banden
- Tunnels voor auto’s, ﬁets, voetgangers, metro en stations
- Windmolens (schachten, bekabeling, generator) / Zonnepanelen
- Explosieve omgevingen(zone 2 + 22 gebieden)
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De List Sensor kabel producten zijn getest, gekeurd en gecertiﬁceerd
om toegepast te mogen worden als onderdeel van een branddetectie
systeem. De producten zijn ontworpen in Europa. Het systeem
beschikt over een VdS certiﬁcaat, EN54-5 en is daardoor toepasbaar in
gecertiﬁceerde branddetectie systemen.

Producten van List zijn speciale producten waarbij engineering een
belangrijke rol speelt. Het systeem dient te worden ontworpen voor
een speciﬁeke toepassing. Middels speciale ontwerp so ware kan
vooraf aan de installatie het systeem ontworpen worden en vooraf is
te zien of het systeem na installatie correct kan functioneren.

Het List Sensor kabel systeem omvat verschillende producten en
controle units voor de verschillende toepassingen. Zoals voor ATEX
explosie gevaarlijke omgevingen zijn er speciale product varianten
beschikbaar welke voldoen aan de product eisen die gesteld worden
aan apparatuur die in zone 2 (+22) worden toegepast.

Wij kunnen voor u het complete List thermische Sensor kabel systeem
voor u ontwerpen op basis van het bestek, plan van eisen en de van
toepassing zijnde regelgeving. Voor bijna elke toepassing hebben
wij een oplossing beschikbaar op het gebied van hitte lijn detectie
systemen.

Het List Sensor kabel producten gamma omvat een uitgebreid
assortiment aan detectoren en toebehoren:
Volledig waterdichte sensor kabel types, verschillende sensor afstanden
Volledige integratie mogelijk in de al aanwezige brandmeld systemen
Systeem is ongevoelig voor stof / rook daardoor toepasbaar in vuile omgevingen
Sensor kabel toepasbaar in openbare ruimtes, ziet eruit als normale bekabeling
Zeer geringe kans op ongewenste alarmen zelfs in vervuilende ruimtes
Controle unit kan buiten het detectie gebied geplaatst worden
Ook leverbaar in een ATEX uitvoering voor EX Zone 2 (+22)
Sensor afstanden naar keuze beschikbaar 1, 2, 3, 4 of 5 meter
Programmeerbaar systeem, lokalisatie van brandmelding is mogelijk

Wij zijn een verkooppunt
binnen de Nederland van List
Sensor kabel systemen.
Onze engineers,
inbedrijfstellers en service
engineers zijn opgeleid om
deze systemen te ontwerpen,
inbedrijf te stellen en tevens
te onderhouden. Hierdoor
kunnen wij het systeem voor
u optimaal ontwerpen en
onderhouden.
“Van Ginkel Concerns” kan u
het volledige pakket leveren
van ontwerp, engineering,
tekenwerk, uitvoering werk
en montage tot en met
inbedrijfstelling en oplevering
van het systeem.
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Onze Business Unit “VG Technisch Beheer en Onderhoud” is gespecialiseerd
in het onderhouden van brandmeld- en ontruiming alarminstallaties.
Tevens onderhouden wij sprinklermeld installaties voor het gehele traject
van onderhoud tot en met certiﬁcering.

Binnen de organisatie van “VG Technisch Beheer en
Onderhoud” integreren wij verschillende disciplines
die op elkaar ingrijpen tijdens het onderhouden van
de brandbeveiliging installaties waaronder brandmeld
systemen, ontruiming alarmsystemen, sprinkler
meldpanelen. Maar ook de integratie met andere
systemen. Dit om het onderhoudswerk in een zo’n
eﬀiciënt mogelijke manier uit te voeren. Door het
projectmatig aanpakken en het volgen van een strakke
planning voorkomen wij onnodig tijd verspillen.

Voor een onderhoudscontract is het van belang dat de
juiste gegevens bekend zijn en worden geregistreerd
zodat het onderhoud op een correcte wijze
aangestuurd kan worden. In ons onderhoud systeem
voeren wij de complete aanwezige installatie(s) in
zodat er per onderdeel tijdig en correct onderhoud
uitgevoerd kan worden waarmee tijd bespaard kan
worden. Tevens worden onderdelen tijdig vervangen
waar nodig zodat de beschikbaarheid van de
beveiliging installaties optimaal blij .

Binnen ons bedrijf hanteren wij ook voor
onderhoudscontracten de vier fases van “Project
LifeCycle management”.
Eerste fase is voor het initiëren van het onderhoud
Tweede fase voor de onderhoudsplanning
Derde fase voor de uitvoering van het onderhoud
Vierde fase voor het afronden van het onderhoud.
Gedurende deze fases komen er verschillende taken
aan de orde welke op de juiste momenten afgerond
dienen te zijn alvorens er verder gegaan kan worden
met een volgende taak.

Bij een onderhoudscontract gaan wij een
overeenkomst aan met u als klant. Hierbij baseren
wij ons op het afgesproken preventief onderhoud in
bepaalde termijnen die vooraf vastgesteld worden in
overleg met u als klant.
Naast het preventief onderhoud kunnen wij ook
het correctief onderhoud uitvoeren in geval van
calamiteiten zoals een storing of andere incidenten.
Hierbij verbinden wij ons aan u als klant door snelle
response tijden af te spreken voor het aanpakken en
oplossen van dergelijke calamiteiten.

Helpdesk beschikbaar 24 uur per dag / 7 dagen in de week

Onderhoud voor de (Petro)Chemische industrie

Eigen onderhoudspersoneel in dienst

Onderhoud voor de Transport en Logistiek

Ook onderhoud mogelijk van systemen van derden

Onderhoud voor Kantoren en Utiliteit

Service organisatie met korte lijnen dus snelle opvolging

Onderhoud voor Parkeergarages

Zowel voor preventief onderhoud als correctief

Onderhoud voor Openbaar vervoer en Tunnels

Uitvoeren van nul-metingen

Onderhoud voor Defensie en Overheid

Begeleiden van inspecties en certiﬁceringen

Onderhoud voor overige industriële toepassingen
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VG Technisch Beheer & Onderhoud
“VG Technisch Beheer en Onderhoud” voert de lopende onderhoudscontracten uit binnen ons bedrijf. Binnen de onderhoud tak
is er nog steeds een nauwe samenwerking met de project uitvoeringen van “Van Ginkel Concerns” betreﬀende branddetectie- en
ontruimingsalarm installaties en ook met “Sprinklerservices Europoort” betreﬀende sprinklerinstallaties.
De nauwe samenwerking draagt er aan bij dat de correcte informatie van de verschillende opgeleverde brandbeveiliging
systemen adequaat overgedragen worden naar de onderhoud tak. Daardoor is het voor het onderhoud team snel duidelijk uit
welke systemen en componenten de installaties zijn opgebouwd zijn.

Wij voeren onderhoud uit aan
verschillende merken en systeem types
brandmeld installaties. Al dan niet
gecombineerd met een ontruiming
alarminstallatie. Tevens kunnen wij
het onderhoud uitvoeren waar een
integratie voorzien is met een sprinkler
installatie zoals middels een sprinkler
meldpaneel.

Daar waar nodig en gevraagd kunnen
wij het bij het reguliere brandmeld
onderhoud tevens eventueel
aanwezige en gekoppelde systemen
zoals CCTV camera systemen of
Inbraak alarm systemen meenemen in
het onderhoud pakket.

Eerder geleverde installaties hebben
op den duur kleine of grotere
aanpassingen nodig bijvoorbeeld
door verbouwingswerk op locatie.
Dit soort systeem aanpassingen kan
tot een bepaalde hoogte uitgevoerd
worden door ons onderhoudsteam.
Hiervoor bespreken wij graag de
mogelijkheden met u.
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Voor u kunnen wij verschillende beveiliging installaties in
onderhoud nemen waaronder de brandmeld installatie, de
ontruiming alarminstallatie, sprinklermeld systeem maar ook
waar nodig het inbraakalarm en CCTV systeem.

welke naar voren kunnen komen tijdens of na onderhoudswerk
zoals rest punten. Deze overleggen wij vooraf met u als klant
alvorens deze snel op te volgen zodat de rest punten opgelost
kunnen worden.

Bij het onderhoud stemmen wij het werk in overleg met u
als klant dusdanig af dat de impact van het onderhoud een
minimaal eﬀect hee op uw bedrijfsvoering.

Ook kunnen wij de begeleiding voor inspecties en certiﬁcering
voor u uitvoeren. En uiteraard kunnen wij de periodieke
beheerders OP taken voor u uitvoeren zodat dit op correcte
wijze conform de regelgeving uitgevoerd wordt.

Naast het onderhoud voert het team ook werkzaamheden uit

Regelgeving vereist het uitvoeren
van diverse beheerders OP taken en
het bijhouden van dit werk in een
logboek. Mocht u dit niet in eigen
beheer willen doen of beschikt u
niet over een opgeleid persoon dan
kunnen wij u dit werk uit handen
nemen en als onderdeel van het
onderhoudscontract meenemen.

Voor de eigenaar dan wel gebruiker
van de locatie dient er een beheerder
aangesteld te worden welke de
periodieke OP beheerderstaken
uitvoerd. Wij bieden hiervoor
verschillende trainingen, cursussen en
opleiding aan. Neem hiervoor gerust
contact met ons wij bespreken dit
graag met u.

Bestaande systemen die in onderhoud
zijn daarvoor kunnen wij u ook
de begeleiding voor inspectie en
certiﬁcering uit handen nemen.
Daarbij onderhouden wij het
contact met het inspectie bureau of
certiﬁcering instantie.
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VAN GINKEL
MARINE
SERVICE
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Onze Business Unit “Van Ginkel Marine” Service is gespecialiseerd in het
ontwerpen van brandmeld en gas detectie installaties voor de oﬀshore
en scheepvaart markt. Wij kunnen deze installaties als compleet pakket
uitvoeren van ontwerp en engineering, levering, montage en oplevering.

Scheepvaart en oﬀshore is een markt welke zich
afspeelt in een kwetsbare en kostbare omgeving
namelijk de wereldzeeën en oceanen. Voor ons is
het van belang om de impact op deze omgeving zo
laag mogelijk te houden om deze te beschermen
en in stand te houden. Dit is dan ook de reden dat
wij systemen leveren voor de brandveiligheid voor
scheepvaart- en oﬀshore toepassingen waarbij het
ontwerp dusdanig is dat de kans op het toebrengen
van grote schade tot een minimum beperkt blij .

Zowel voor u als klant als voor ons als uw leverancier
is het van belang een goede focus te houden op
de kosten van het project. Hierbij nemen wij de
kostencontrole en bewaking als een zeer belangrijk
elementen tijdens de uitvoering van projecten. Dit
om het werk zo eﬀiciënt mogelijk te laten verlopen,
werkzaamheden in logische volgorde te laten verlopen
en de leveringen eﬀiciënt op de juiste en benodigde
tijdstippen te laten plaats vinden. Hierdoor zijn er
besparingen mogelijk op onnodig tijdsverlies

Binnen ons bedrijf hanteren wij ook voor de Marine
en Oﬀshore markt eveneens de vier fases van “Project
LifeCycle management”.
Eerste fase is voor het initiëren van het project
Tweede fase voor de project planning
Derde fase voor de uitvoering van het project
Vierde fase voor het afronden van het onderhoud.
Gedurende deze fases komen er verschillende taken
aan de orde welke op de juiste momenten afgerond
dienen te worden alvorens er verder gegaan kan
worden met een volgende taak.

Tijdens uitvoering van het project dient u als klant op
elk moment uw vraag of vragen te kunnen stellen aan
ons afdeling uitvoering van het betreﬀend project. Ons
streven is zo spoedig, binnen 24 uur, waar mogelijk een
antwoord met onze reactie toe te sturen.
Per project stellen wij een vast project team voor u
samen welke het project in samenwerking met u als
klant begeleid gedurende de gehele uitvoeringsfase tot
en met de oplevering van het project.

Gecertiﬁceerd branddetectie bedrijf

Oplossingen voor de Oﬀshore Olie & Gas industrie

VCA** Gecertiﬁceerd

Oplossingen voor de Oﬀshore Windenergie industrie

ISO9001:2015 / ISO14001 Gecertiﬁceerd

Oplossingen voor de Binnenvaart

Techneuten met de benodigde oﬀshore papieren

Oplossingen voor de Zeevaart

Complete scope van uitvoering werkzaamheden

Oplossingen voor de Jachtbouw

Eigen service afdeling

Oplossingen voor vervangen bestaande systemen

Oﬀicial dealer Tyco FireClass brandmeld systemen

Oplossingen voor aanpassingen en uitbreidingen
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Van Ginkel Marine Service BV
Binnen Van Ginkel is een speciale business unit welke zich bezighoudt met de scheepvaart en oﬀshore industrie. Binnen de
scheepvaart en oﬀshore komen complexe vraagstukken aan de orde waaronder het projecteren van de juiste detectoren, het
toepassen van de juiste apparatuur geschikt voor de vaak explosie gevaarlijke omgevingen als ook het integreren van alle Fire
& Gas detectie componenten tot een compleet geïntegreerd systeem. Het systeem kan opgebouwd worden met als basis een
samengebouwd branddetectie en gas detectie paneel als ook met als basis een PLC. Afhankelijk van de benodigde aantallen I/O
(inputs / outputs) en Cause & Eﬀect logica kunnen onze engineers de beste oplossing ontwerpen voor uw project. Het systeem
kan ontworpen worden met een interface naar een bestaand management systeem of voorzien worden met een eigen graﬁsch
management systeem. De uitvoering hiervan zal in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever worden samengesteld.

Op de locaties waar onder andere
PBS Signalo en/of FAST2000 type
brandmeld installatie zijn geïnstalleerd
kunnen wij deze systemen
aanpassen, onderhouden of compleet
vervangen. Uiteraard hebben wij ook
mogelijkheden om andere fabrikaat
systemen te leveren.

Wij hebben de kennis in huis om
projecten te engineeren op basis
van een PLC systeem. Hierbij te
denken aan bijvoorbeeld het Siemens
S7 PLC systeem. PLC systemen
zijn uitermate geschikt voor de
complexere projecten met veel I/O en
bijbehorende logica en sturingen.

Voor de Olie en Gas industrie zowel
onshore als oﬀshore maar ook in de
petrochemische industrie komen Fire
& Gas systemen veelvuldig voor. Als
bedrijf bieden wij een uitgebreid scala
aan oplossingen voor het detecteren
van gassen en branden waaronder
gas detectors, vlam melders, hitte
melders, et cetera.
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Voor onze Marine & Oﬀshore projecten passen wij materialen
toe van de fabrikanten welke gespecialiseerd zijn in het
fabriceren van zeer degelijke en top kwaliteitsproducten. Dit
om te waarborgen dat het systeem welke wij ontwerpen zal
voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan veiligheid
systemen voor brand- en gas detectie.
Het is van groot belang om zowel de veiligheid van het
personeel bij de projectlocatie alsmede de aanwezig zijnde
installaties te beschermen in het geval van een calamiteit. Dan

Novec 1230 is een schoon type blus
gas en tevens zeer goed toepasbaar
in de scheepvaart en/of oﬀshore
markt. Het gas gee geen schade aan
de ozonlaag en gee geen schade
aan elektronica. Het blus vermogen
van Novec is aanzienlijk groter dan
standaard CO2 gas. En Novec hee
minder installatie ruimte nodig. Ideaal
voor de machinekamer.

is het letterlijk van levensbelang dat een mogelijke brand of
gas lekkage zo snel mogelijk gedetecteerd gaat worden.
Wij leveren vlammen melders, gas melders, hand melders,
alarmgevers, signalering units en panelen van diverse
gerenommeerde merken met onder andere: Tyco, Det-tronics,
Spectronics, Simtronics, MEDC, Siemens, etc. Hierdoor zijn
wij ﬂexibel inzetbaar en kunnen zowel compleet nieuwe
installaties leveren maar ook uitbreidingen op reeds bestaande
installaties met toepassing van de reeds aanwezige fabricaten.

Wij bieden een hoge graad van
service voor de scheepvaart en
oﬀshore markt. Hierbij beschikken
wij over verschillende specialisten die
voorzien zijn van de juiste papieren
om oﬀshore werk uit te gaan voeren
voor u als klant. Zowel voor Brand- en
Gas detectie systemen als vele andere
systemen kunnen wij het service /
onderhoudswerk voor u uitvoeren.

Een speciale categorie gas detectoren
zijn de accoustische gaslek detectoren.
De detectoren reageren op gas lekkage
en het unieke geluid dat een lekkage
van ‘gas onder druk’ produceert.
Een accoustisch gaslek detector kan
zowel onshore als oﬀshore toegepast
worden. Deze melders zijn bijvoorbeeld
ongevoelig voor de windrichting en
reageren accuraat.
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KLANTEN SERVICE
Wij bieden een uitgebreide
klantenservice aan voor al
onze klanten. Het is voor
ons van groot belang dat
u als klant goed geholpen
wordt . Zowel in het geval
als u een nieuwe klant
bent bij ons met een nieuw
project maar ook als u al
een bestaande klant bent
met een vraagstuk over
een eerder (op)geleverd
project. Wij beseffen ons
goed dat de systemen
welke wij leveren
veiligheid systemen
zijn bedoeld voor het
beschermen van zowel
uw medewerkers als uw
belangen.
Voor u als klant is de continuïteit van uw bedrijfsvoering en processen een belangrijke zaak. Het is van groot
belang dat deze gewaarborgd zijn en een van de onderdelen die hierbij van belang zijn is het operationeel
houden van veiligheid systemen als brand- en gas detectie, ontruimingsalarm, sprinker installatie maar
ook de bijbehorende inspecties en certiﬁceringen dienen allen in goede staat te zijn.
Een goede service verlening voor deze systemen is daarbij dan ook een ‘must‘ om te voorkomen dat er
grote calamiteiten met de veiligheid ontstaan. En in het geval van een calamiteit wilt u dat deze adequaat
en professioneel aangepakt worden zodat u snel verder kunt met de dagelijkse bedrijfsvoering.
Onze service afdelingen hebben intern in de organisatie korte lijnen waardoor er snel in actie getreden kan
gaan worden om de calamiteit spoedig en tot tevredenheid van u op te lossen.
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Waarschijnlijk hee u wel eens een probleem gehad waarbij er met een
grote organisatie met grote vertakte afdelingen contact op moest nemen en
het bijzonder lastig was om de juiste contactpersoon te pakken te krijgen?
Dit willen wij voorkomen zodat u snel en adequaat geholpen gaat worden.

Om een goede klantenservice
te waarborgen voor u als klant
dient er doelgericht gewerkt
te worden om tot het juiste
advies / oplossing te kunnen
komen. Een uitgebreid intern
bedrijfsproces is op deze
doelgerichtheid afgestemd.

Samenwerken met u als klant
is voor ons erg belangrijk dat
dit op de correcte manier
opgepakt gaat worden.
Naast u als klant hebben wij
processen om tot een optimale
samenwerking, zowel intern
als met derden, te komen.

Van ons personeel vragen wij
het hanteren van adequate
discipline bij het behandelen
van de klanten service
vraagstuk. Het volgen van de
juiste processen is hierbij van
groot belang zodat u als klant
snel geholpen wordt.

Alle door u verstrekte gegevens
en vraagstukken behandelen
wij met de grootst mogelijke
zorg. Deze data markeren wij
als vertrouwelijke documenten
welke alleen inzichtelijk zijn
voor de betrokken partijen.

Wij streven naar vooruitgang
bij zowel de project uitvoering
maar ook bij het service
vraagstuk. In samenwerking
met u als klant hopen wij
de processen dusdanig te
optimaliseren zodat deze
eﬀiciënt uitgevoerd worden.

Voor lastige en speciﬁeke
vraagstukken kan het nodig
zijn om creatief ‘out of the
box‘ oplossingen te bedenken
welke toepasbaar zijn binnen
de van toepassing zijnde
regelgeving. Wij denken hierin
graag met u mee.

De service dient zorgvuldig
opgepakt en uitgevoerd
te worden. In ons systeem
plannen wij de service
verzoeken zo compleet
mogelijk in om kans op
problemen / vertragingen te
minimaliseren.

Soms kan het nodig zijn
om uiterst ﬂexibel te zijn bij
speciﬁeke service verzoeken.
Dit kan de lopende planningen
verstoren. Echter willen wij
voor klanten ons ﬂexibel
opstellen en alle mogelijke
oplossingen te onderzoeken.
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Doordat wij in verschillende disciplines werkzaam zijn zoals
industrie, petrochemie, utiliteit maar ook in de scheepvaart
en oﬀshore hebben wij inmiddels een groot aantal projecten
succesvol uit mogen voeren.

PROJECTEN
Jaarlijks voeren wij een grote
verscheidenheid aan projecten
uit, van kleinere projecten zoals
een uitbreiding op een bestaand
systeem tot aan de grote en zeer
complexe nieuwbouw projecten.
Wij zijn werkzaam in verschillende
bedrijfstakken van Petrochemie tot
aan utiliteit en Marine & Oﬀshore.
Op deze pagina’s een kort overzicht
van verschillende soorten project
welke wij recent uitgevoerd hebben.

Gezien onze levering omvang van brandmeld installaties,
ontruimingsalarm installaties, gas detectie systemen, sprinkler
installaties, blusgasinstallaties, blus middelen maar ook
service en onderhoud kunnen wij een grote verscheidenheid
aan systemen en diensten leveren.
Hierdoor hebben wij dan ook een grote verscheidenheid aan
projecten uitgevoerd binnen geheel Nederland maar ook op
‘zee’ voor de oﬀshore branche.
In deze portfolio lichten wij een aantal projecten soorten
kort toe. In dit document is het niet mogelijk een compleet
overzicht te plaatsen over deze projecten indien u nadere
toelichting wenst is dat uiteraard mogelijk. Neem hiervoor
gerust contact met ons op.
Op aanvraag kunnen wij u een gedetailleerd overzicht met
project referenties toe sturen.
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Bij een groot aantal locaties in de Botlek / Europoort hebben
wij branddetectie-, sprinkler- en schuim blus installaties
geleverd.
Bij deze locaties voeren wij tevens het complete onderhoud
pakket uit voor het onderhouden en service verlenen van
de brandmeld installaties, de sprinkler-/schuim installaties,
blusmiddelen tot de blusgasinstallaties aan toe. Gedurende
onderhoud worden ook gevraagde aanpassingen en correctief
onderhoud door ons vakkundig en snel opgepakt ten alle tijde
in nauwe samenwerking met de klant.

Binnen Nederland hebben wij diverse data centra mogen
voorzien van een complete brandmeld-/Ontruimingsalarm
installaties. Deze systemen voorzien in de brandbeveiliging van
het gehele pand. De systemen zijn gebaseerd op brandmeld
systemen met een adresseerbaar loop protocol tevens ook in
combinatie met blusgasinstallaties.
Er zijn verschillende data server ruimtes voorzien van
de allerlaatste technologische oplossingen voor de
brandveiligheid. Dit om in het geval van een calamiteit snel en
adequaat op te kunnen treden. Hierbij is het van groot belang
dat het systeem uiterst snel een alarm gee echter wel alleen
in het geval van een echte calamiteit.

Bij verschillende universiteit campussen zijn er nieuwbouw
complexen gebouwd. In deze complexen hebben wij een
complete brandmeld-/ontruimingsalarm systemen voorzien
voor de brandbeveiliging. Dit te samen met een sprinkler
installaties en waar gevraagd op basis van het lichtgewicht
CVPC Blazemaster systeem voor de brand protectie.
Bij een gebouw welke gebouwd moet worden in een zo licht
mogelijke uitvoering is het Blazemaster systeem een uitkomst
om zoveel mogelijk gewicht te kunnen besparen ten opzichte
van traditionele stalen uitvoering sprinkler installaties.

Voor verschillende oﬀshore operators voeren wij het complete
Fire & Gas onderhoud uit aan boord van oﬀshore platformen.
Tevens hebben wij bij verschillende platformen upgrades
uitgevoerd aan boord voor het verbeteren, vervangen dan wel
uitbreiden van de veiligheid systemen aan boord.
Hierbij te denken aan F&G Detectie systemen, ontruiming
alarmsystemen, hoog gevoeligheid rook detectie systemen,
gas detectie, gas blus installaties, etc.
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Onze technici werken binnen geheel
Nederland maar ook op verschillende
oﬀshore locaties op de Noordzee.
Afhankelijk van waar de projecten zich
bevinden zorgen wij voor de juiste
technici op locatie.
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Ons basis werkgebied is de regio Rotterdam waar de belangrijke
petrochemische industrie te vinden is. In dit gebied zijn onze
technici dagelijks werkzaam.

Naast op het ‘land‘ werken wij ook voor de olie en gas industrie
op de verschillende oﬀshore locaties die zich binnen de
Nederlandse territoriale wateren bevinden.

Buiten de regio Rotterdam hebben wij nog een aantal belangrijke
regio’s waar wij grote projecten of onderhoudscontracten in
uitvoering hebben.

De technici vliegen hierbij veelal via de luchthaven van Den
Helder naar de oﬀshore installaties.
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Werkgebieden
Regio Rotterdam voor de petrochemie
Nederlandse territoriale wateren voor oﬀshore
Groningen / Eems voor brandmeld, sprinkler en blus gas
onderhoud
Landelijk voor service en onderhoud van installaties
Regio Amsterdam voor utiliteit en industrie
Regio Utrecht voor winkelcentra en utiliteit
Regio Den Haag voor overheidsinstellingen, data centra

Nederland is op wereldwijde schaal een klein land te noemen.
Echter door de verdichting in bepaalde gebieden en drukte op
de wegen kan de reistijd erg oplopen indien de reisroutes door
deze drukke gebieden lopen.

Amsterdam regio

Daardoor hebben wij technici in verschillende regio’s binnen
Nederland zodat er waar nodig zoveel mogelijk aan reistijd
beperkt kan worden.

Groningen / Eems

Hierna een aantal kerngebieden waar wij veelvuldig aan het
werk zijn.

In de regio Amsterdam werken wij aan verschillende
projecten en voeren wij tevens service / onderhoud uit.

Nabij de Eems hebben wij een langdurig project en
onderhoudscontract voor diverse branddetectie- en
sprinklerinstallaties.

Utrecht
In de provincie Utrecht hebben wij verschillende
branddectie en sprinkler projecten onder handen.

Rotterdam, Europoort / Botlek / Maasvlakte

Oﬀshore / Noordzee

Het hart van de (petrochemische) industrie bevind
zich in het havengebied van Rotterdam. Ons kantoor is
strategisch gelegen in de nabijheid van dit gebied om zo
snel te kunnen acteren in het geval van een calamiteit.

Op de Noorzee voeren wij werkzaamheden
uit aan brand- en gasdetectie systemen voor
verschillende oﬀshore operators. Tevens hebben wij
onderhoudscontracten lopen voor het onderhouden
van de veiligheidssystemen aan boord van platformen.

Op verzoek passen wij ons
werkgebied aan naar gelang de vraag,
de duur en de project locatie.
Neem gerust contact met ons op om
de mogelijkheden te bespreken.
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Om aan de wettelijke eisen en regelgevingen
te voldoen zijn op diverse brand beveiliging
installaties certiﬁceringen van toepassing om de
bedrijfsvaardigheid aan te tonen en te waarborgen.

Als gecertiﬁceerde brandmeldinstallatie / sprinklerinstallatie leverancier worden wij
periodiek beoordeeld door een erkende certiﬁcatie instelling. De certiﬁcatie instelling
ziet er op toe dat onze producten of diensten aan de gestelde eisen voldoen, en dat wij
blijvend voldoen aan de criteria beschreven in het certiﬁcatie schema(s).
Een accreditatie-instelling houdt toezicht op de certiﬁcatie instelling.

Brandmeld alarminstallatie - CCV Regeling / NEN2535
Als een erkend branddetectie bedrijf kunnen wij de certiﬁcering, inspectie,
her-inspectie voor de brandmeldinstallatie voor u verzorgen. Hierbij werken
wij samen met een onafhankelijke inspectie instantie en verlenen de
benodigde begeleiding om tot een gecertiﬁceerd systeem te kunnen komen.

Ontruiming alarminstallatie - CCV Regeling / NEN2575
Als een erkend ontruimingsalarm bedrijf kunnen wij de certiﬁcering, inspectie,
her-inspectie voor de ontruimingsalarm installatie voor u verzorgen. Hierbij
werken wij samen met een onafhankelijke inspectie instantie en verlenen de
benodigde begeleiding om tot een gecertiﬁceerd systeem te kunnen komen.

Wij als bedrijf werken volgens certiﬁcatie
schema “Brandmeld installaties”,
hiermee tonen wij aan dat wij goede
brandmeld installaties leveren,
installeren en/of onderhouden. Hierdoor
zijn wij op de hoogte van de wet- en
regelgeving. U als klant krijgt maatwerk
advies zodat de brandmeldinstallatie
past bij uw situatie. Indien aan alle eisen
is voldaan, wordt bij oplevering of na
onderhoud van de brandmeldinstallatie,
een certiﬁcaat afgegeven. Dit certiﬁcaat
kunt u overleggen aan de gemeente,
brandweer of verzekeraar als zij hierom
vragen.

Sprinkler / Schuim blus installaties - VBB Regeling / NEN12845
Als een erkend sprinklerinstallatie bedrijf kunnen wij de certiﬁcering,
inspectie, her-inspectie voor de sprinklerinstallatie voor u verzorgen. Hierbij
werken wij samen met een onafhankelijke inspectie instantie en verlenen de
benodigde begeleiding om tot een gecertiﬁceerd systeem te kunnen komen.

Blusgasinstallaties - NEN12094
Als een blusgasinstallaties bedrijf kunnen wij de certiﬁcering, inspectie, herinspectie voor de blusgasinstallaties voor u verzorgen. Hierbij werken wij
samen met een onafhankelijke inspectie instantie en verlenen de benodigde
begeleiding om tot een gecertiﬁceerd systeem te kunnen komen.

Beheerder en OP Taken
Als eigenaar van een pand/locatie dient u voorzieningen te treﬀen zodat
de beheerder / OP taken in de juiste intervallen uitgevoerd worden. Deze
werkzaamheden kunnen wij uiteraard voor u uitvoeren als onderdeel van een
onderhoud overeenkomst.
Zowel voor brandmeld-, ontruimingsalarm- als sprinklerinstallaties.

Vergelijkbaar aan de brandmeld
installaties kunnen wij tevens
gecertiﬁceerde sprinkler blus installaties
leveren. Hiermee tonen wij aan dat wij
aan u een goede sprinklerinstallatie
leveren, installeren en/of onderhouden.
Indien aan alle eisen is voldaan,
wordt bij oplevering of na onderhoud
van de sprinklerinstallatie, een
certiﬁcaat afgegeven. Dit certiﬁcaat
kunt u overleggen aan de gemeente,
brandweer of verzekeraar als zij hierom
vragen.
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Voor het certiﬁceren van een
brand beveiliging installatie zijn
werkzaamheden nodig waarbij een
gedegen kennis en expertise nodig is
om de installatie succesvol te kunnen
certiﬁceren

Indien u vragen hee betreﬀende het certiﬁceren van een
bestaande brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler-,
blusgasinstallaties kunnen wij u hierbij vrijblijvend adviseren
betreﬀende hoe wij u dit proces uit handen kunnen nemen.
Als erkend installatie- en onderhoudsbedrijf hebben wij al
vele installaties gecertiﬁceerd opgeleverd. Tevens begeleiden
wij het proces van de periodieke inspecties, her-inspecties,
correcties en her certiﬁceringen.

De voordelen voor u als eigenaar / klant
Wij zijn een erkend brandmeld/sprinklerinstallatie bedrijf
Wij nemen het begeleiden tijdens dit proces uit handen
Gecertiﬁceerde installaties (brandmeld, ontruiming,
sprinkler) zijn veelal een eis van de lokale overheid
Wij werken samen met onafhankelijke inspectie instanties
Wij leveren tevens nieuwe gecertiﬁceerde installaties
Wij hebben eigen onderhoud deskundigen in dienst
Wij laten jaarlijks interne audits en steekproeven houden
Wij hebben een gecertiﬁceerd proces voor het leveren
maar ook voor het onderhouden van installaties
Wij beschikken over eigen interne certiﬁcering experts
Wij assisteren tevens bij installaties waar de certiﬁcering
verlopen is om te komen tot een gecertiﬁceerd systeem
Wij staan klaar voor uw vragen betreﬀende het inspecteren
/ certiﬁcering van de brandbeveiliging installatie

Bezoekadres :

Seggelant-Zuid 12A
3237 ME Vierpolders

Postadres :

Telefoon :

Postbus 133
3230 AC Brielle
Nederland
+31 (0)181 212 100

Website :
Email (algemeen):
Email (bestellingen):
Email (aanvragen):
Email (service):

www.ginkel-services.nl
info@ginkel-services.nl
orders@ginkel-services.nl
rfq@ginkel-services.nl
service@ginkel-services.nl

