
Spraakalarmsystemen voor evacuatie van gebouwen 
Vinçotte helpt u de veiligheid voor de personen in uw gebouw te verhogen door een conformiteitscontrole van 
de spraakalarmsystemen (Voice Alarm Systems VAS)

Your tailor-made solution

Hoewel "conventionele" brandalarmsystemen met sirenes die een geluidssignaal afgeven, geschikt zijn in situaties waarin de 
aanwezigen van het gebouw vertrouwd zijn met de indeling van het gebouw en de bijbehorende noodprocedures, is de 
toegevoegde waarde van spraakalarmsystemen meer dan bewezen. Dankzij de gesproken boodschap zijn mensen minder in 
paniek, omdat ze duidelijk begrijpen wat er dient gedaan te worden in een noodsituatie bij evacuatie van het gebouw.

Your result

Elk nieuw spraakalarmsysteem moet onderworpen worden aan een initiële controle met inbegrip van metingen van het 
geluidsdrukniveau in elke akoestische zone en de spraakverstaanbaarheid (STIPA-metingen) door een geaccrediteerde 
instelling. Vinçotte is hiervoor uw ideale partner en levert u bij positief resultaat van de inspecties en audit een 
conformiteitsverslag waarin staat vermeld dat het systeem ontworpen, geïnstalleerd, getest en gebruikt wordt in 
overeenstemming met de voorschriften van de Belgische normenreeks NBN S 21-111.

Please note

Om een hoog niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het spraakalarmsysteem te garanderen, moeten enerzijds 
de gebruikte componenten gecertificeerd zijn in overeenstemming met de geldende productnormen en moet anderzijds het 
systeem ontworpen, geïnstalleerd, getest en gebruikt worden in overeenstemming met de voorschriften van de Belgische 
normenreeks NBN S 21-111. 
Daarna moeten de spraakalarmsystemen periodiek minstens om de 3 jaar gecontroleerd worden.

In which situation?

Spraakalarmsystemen zijn uitermate geschikt voor publiek toegankelijke gebouwen al of niet met meerdere verdiepingen zoals:

school, universiteit,...
luchthaven, metro- of treinstation
openbare parkeergarage
sportstadion, sportcomplex, zwembad,..
evenementen(hal)
shopping center, warenhuis,...
gevangenis, gesloten instelling,…
ziekenhuis, woonzorgcentrum, zorgsector,...
hotel, toeristische logies,...

Bij gebouwen waar een gedegen kennis van het gebouw en de noodprocedures aanwezig is (of kan zijn) bij de aanwezigen 
kunnen spraakalarmsystemen toch ook een meerwaarde betekenen zoals

kantoren
fabrieksgebouw
studentenhome
appartementsgebouw
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