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‘Digitale brandmeldpanelen wijzen de weg in geval van brand’
   

‘ DIGITALE BRANDMELDPANELEN 
WIJZEN DE WEG IN GEVAL VAN BRAND’
Rubis Terminal Rotterdam heeft recent haar tankterminal 
in de Botlek uitgebreid. De bouw, op een gedeelte van het 
naastgelegen voormalige Evonik-terrein, is in fases uitge-
voerd, waarbij in totaal veertien (speciality) chemietanks 
met een totale inhoud van 35.400 m³ zijn geïnstalleerd, 
een extra spoor is aangelegd, extra trucklaadstations zijn 
toegevoegd en de huidige steigercapaciteit is uitgebreid. In 
oktober 2016 is het project opgeleverd.

Om ook de brandveiligheid van de terminal voor de toekomst te garanderen, 
heeft Van Ginkel Concerns BV de bestaande brandmeld- en sprinklerinstal-
latie uitgebreid. Hierbij heeft het bedrijf nauw samengewerkt met Pneuman 
BV, leverancier en fabrikant van een uitgebreid gamma besturingspanelen. 
“In totaal hebben wij twee digitale brandmeldpanelen geleverd. Eén hoofd-
brandmeldpaneel ten behoeve van de operator room en een extra scherm 
voor de controlekamer van Rubis Terminal”, vertelt Teamleider Verkoop Ad 
Smits. “Inclusief bijbehorende kasten en computers, die het bestaande, 
conventionele systeem vervangen.”

De brandmeldpanelen zijn gekoppeld aan het bestaande brandmeldsys-
teem van de terminal én de uitbreiding van Van Ginkel, vertelt hij. “Twee 
protocollen die normaliter niet compatibel zijn, maar waarvan alle infor-
matie in geval van brand – dankzij onze driver – toch integraal gedeeld 
kan worden. Inclusief duidelijke plattegronden voor brandweer, bedrijfs-
hulpverleners en de interne organisatie en inclusief vluchtroutes, trap-
pen en liften, zodat snel en doeltreffend actie kan worden ondernomen. 
Conform de eisen uit het Bouwbesluit.” 

Van elke melding wordt 
volgens Smits exact weerge-
geven of het een automati-
sche of handmelding betreft 
en op welke locatie op het 
terrein. “Op verzoek van Rubis 
Terminal worden op het hoofd-
paneel tevens actieve blussin-
gen weergeven, die middels 
speciale knoppen naast het 
touchscreen in- of uitgescha-
keld kunnen worden.”

Het voordeel van de digitale panelen ten opzichte van hun conventionele 
voorgangers is volgens hem de betrouwbaarheid en overzichtelijkheid van 
het systeem. “Doordat het systeem webbased is, kunnen bovendien – op 
afstand – relatief eenvoudig bouwkundige of technische wijzigingen worden 
doorgevoerd, zodat in geval van brand altijd de meest actuele geografische 
en technische situatie wordt gedeeld. Voor Rubis Terminal, dat volop in 
ontwikkeling is, is dit geen overbodige luxe.”    ❚

Tekst: Lieke van Zuilekom    Beeldmateriaal: Pneuman BV

Dalkruid 54
5731 TN Mierlo
T 0492 66 39 67
M 06 25 04 66 33
E bdebruijn@intecad.nl
W www.intecad.nl

Uw partner voor integraal technisch advies in:

      Duurzaamheid

      Beveiliging

    Beheer en onderhoud

ParTiciPaNT vaN EcoDEsk

STErk in onTWErp En dirEcTiEvoEring

WErkT saMEN MET WarMBouWEN


