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SERVICE EN ONDERHOUD 

 

We know fire. We know safety. We know you. 

Saval is al sinds 1925 een begrip in 

brandbeveiliging. Elk brandrisico vraagt om 

een vakkundige beoordeling van de situatie. 

Keuze van het juiste type detectie en blussing 

en de plaatsbepaling zijn daarbij van cruciaal 

belang. Bij Saval krijgt u een gedegen advies. 

Tevens hebben wij een langdurige ervaring en 

grote know-how om deze systemen te kunnen 

ontwerpen, bouwen en onderhouden. De 

kleine kans dat we voor een nieuw probleem 

komen te staan stelt ons in staat voor u de 

beste oplossing te zoeken. Van tekening tot 

aan installatie weten wij waar uw situatie om 

vraagt.  
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Van supervisie tot 
storingsdienst 
Een succesvolle blussing van een brand vraagt om een 

betrouwbaar werkend brandbeveiligingssysteem. Daarom is het 

van zeer groot belang dat deze systemen zorgvuldig gemonteerd, 

getest en in bedrijf gesteld zijn volgens de ontwerpcriteria om 

zodoende de betrouwbaarheid zeker te stellen. 

 
Systeem componenten 
De componenten van de Saval brandblus- 
en branddetectiesystemen zijn ontworpen, 
gefabriceerd en getest volgens de hoogste 
normen om te voldoen aan de strengste 
eisen met betrekking tot betrouwbaarheid 
en geschiktheid voor de beoogde 
omgevingscondities. Daarom is het van het 
grootste belang dat montage en in bedrijf 
stellen tevens plaatsvinden onder 
zorgvuldige condities. Juist onderhoud 
zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid wordt 
gegarandeerd gedurende een lange reeks 
van jaren na installatie. 
 
 

Diensten 
Saval biedt een reeks van diensten aan in 
de vorm van supervisie bij montage door 
derden, testen en in bedrijf stellen na 
montage en onderhoudswerkzaamheden. 
Hiervoor beschikt Saval over een team van 
goed opgeleide mensen die 
gespecialiseerd zijn in brandblus- en 
brandmeldinstallaties en die de genoemde 
werkzaamheden verrichten bij de 
opdrachtgever, in het binnenland of over 
de grenzen. Saval heeft een brede ervaring 
in industriële projecten van 
voedingsmiddelen industrie tot 
petrochemie, serverruimtes, utiliteit etc. 
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Service 
Onze service afdeling is in staat om het 
volledige onderhoud van uw brandblus- en 
branddetectiesystemen te verzorgen. 
Tevens kunnen wij voor u als erkend 
branddetectiebedrijf de controle en 
onderhoudswerkzaamheden verrichten 
conform de geldende normen, waaronder 
NEN2654 voor uw gehele 
brandmeldinstallatie. 
 
▪ Supervisie 
▪ In bedrijf stellen 
▪ Onderhoud 
▪ VCA gecertificeerd 
▪ 24 uurs storingsdienst  
▪ Onderhoud conform NEN2654 
▪ Hervul service van cilinders 

 
 

 
Referenties 
Saval heeft een unieke positie in de 
brandblus- en brandmeldindustrie 
vanwege het hoge niveau van kwaliteit en 
ervaring. Saval is een van de belangrijkste 
leveranciers aan de top 50 van  
Nederlandse bedrijven en Saval staat op 
de lijst van goedgekeurde toeleveranciers 
van vele. 
 
 
 
 

After Sales 
Saval biedt supervisie en in bedrijf stellen 
aan van brandblus-, branddetectie- en 
gasdetectiesystemen zowel als voorstellen 
voor lange termijn reservedelen, levering 
van reservedelen en voorstellen voor 
trainingen op systemen bij de klant of bij 
Saval op het gewenste niveau. 
 

 
Meer weten? Vraag het ons! 
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het 
lezen van deze folder nog vragen heeft 
over úw specifieke situatie. De technisch 
adviseurs van Saval vertellen u graag meer 
over service en onderhoud aan uw 
brandbeveiligingssysteem. Belt u gerust 
met de specialisten van Saval: We know. 
 
 
 
 
 
 
 

Alarmnummer storingsdienst 
Tijdens kantooruren 
08.00 – 16.30 uur 
+31 (076) 5487235 
 
Buiten kantooruren en weekend 
16.30 – 08.00 uur 
+31 (06) 20017082 
 
E-mail: service@saval.nl 
 
 

 

 

Petrochemie 

24 uurs storingsdienst 


