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Brandmeldpaneel
digitaal én multifunctioneel
Nu gebouwengebruikers primair verantwoordelijk zijn 
gesteld voor brandmeldingen, vervalt in sommige geval-
len de verplichting van brandmeldpanelen. De Volendamse 
paneelproducent Pneuman gebruikte de regelomzetting om 
te komen tot een nieuw digitaal multifunctioneel brand-
meldpaneel. Met andere woorden in normale omstandighe-
den functionerend als informatiescherm, in geval van nood 
als brandmeldpaneel.

De als logisch klinkende procedure van directe branddoormelding naar 
brandweerkorpsen is niet meer. Althans: niet vanzelfsprekend. Sinds 2012 zijn 
de regels namelijk versoepeld (doel: vermindering aantal loze meldingen), in 
die zin dat directe doormelding in circa vijftig procent van de gebouwen niet 
meer is vereist. Met als gevolg minder verplichte oplegging van brandmeld-
panelen. Teamleider Sales Ad Smits van brandpanelenproducent Pneuman BV 
uit Volendam: “Ik heb vraagtekens bij de versoepeling. De veiligheid in gebou-
wen zal hoe dan ook afnemen. Maar verplicht of niet: er blijkt in toenemende 

mate vraag te bestaan naar brandmeldpanelen, maar dan vormgegeven als 
een digitaal multifunctioneel paneel. En dat hebben wij nu ontwikkeld.”   

BRANDBEVEILIGINGSAUTORITEIT
Pneuman is met de ontwikkeling van het paneel niet over een nacht ijs 
gegaan. Overlegd werd er met vrijwel elke brandbeveiligingsautoriteit. En 
met succes - het is een betrouwbaar en certificeerbaar paneel geworden dat 
communiceert met alle bekende merken brandmeldcentrales. Smits: “In alle 
bescheidenheid: wij hebben een naam op te houden. Pneuman is al meer 
dan dertig jaar marktleider in productie van gecertificeerde brandpanelen. Ik 
bedoel: ieder ICT-bedrijf kan een digitaal paneel maken, maar waar het om 
draait is ervaring met belanghebbenden en certificerende partijen.” 

WERKBAAR
Smits doelt onder meer op Pneumans’ lidmaatschap van de Expertcommissie 
NEN 2535. Hoofddoel van de commissie is invloed te kunnen uitoefenen op 
realisatie van werkbare normen. Want al verricht de normeninstelling goed 
werk, soms kunnen zaken ook praktischer worden geregeld. Smits: “Niet alle 
normen zijn even werkbaar. Hierdoor komt formele certificering vaak niet 
goed van de grond. Techniek staat niet stil, certificatie zal altijd achter de 
feiten aan blijven lopen. Wij pleiten daarom voor voorwaarden in plaats van 
vereisten. Zodat innovatieve ontwikkelingen kunnen blijven doorgaan.”         

Pneuman-paneel Centraal Station Amsterdam.
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