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Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,

Namens de netwerkgroep Agrarisch van het branchebestuur van het geassocieerd Register
Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor het seminar

Detectie is één, maar signaleren met blussen is twee
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Donderdag 26 mei 2016
: 15.30 uur tot 20.00 uur
: Hotraco Agri, Stationsstraat 142, 5963 AC te Hegelsom
: 3 opleidingspunten
: € 30,00 exclusief btw

Inhoud
De strijd tegen stalbranden gaat verder. De noodzaak hiertoe is de afgelopen maanden meer dan eens
gebleken. Verbetering van branddetectie en brandbestrijding zijn permanente aandachtspunten. Niet alleen
voor de agrarische sector!
Optische melders werken alleen in een “schone” omgeving. Het grote nadeel van thermische melders en
stralingsmeters is de reactietijd. Het nadeel van LIST sensorkabels is, dat deze kabels bij alle potentiële
brandrisico’s (motoren, ventilatoren, e.d.) in een stal moeten worden aangelegd.
Elotec levert aspiratiemelders die mogelijk wel een oplossing bieden. Door jarenlange ervaring en leveringen van meer dan 55.000 aspiratiesystemen is gebleken, dat brandalarmsystemen van Elotec zeer stabiel
en betrouwbaar zijn. Niet alleen de werking, voordelen en toepasbaarheid van deze melders in de
(intensieve) veehouderij komen aan bod, maar ook de bruikbaarheid voor andere bedrijven (kassen,
bloembollen, recycling, e.d.).
Hotraco Agri is leverancier van een Watermist Brandbestrijdingssysteem voor de (intensieve) veehouderij
en inmiddels ook voor andere bedrijfstakken. Het systeem detecteert niet alleen brand, maar bestrijdt de
brand ook meteen. Na signalering van een eventuele brand wordt het systeem geactiveerd en vormt een
deken van watermist in de ruimte. Hierdoor wordt de brand in een vroeg stadium beheersbaar gehouden.
Naast een uitgebreide toelichting op dit systeem, zal ook een demonstratie van de werking hiervan worden
gegeven.
In groepsverband zullen de voor- en nadelen worden besproken. En zal u worden gevraagd uw mening te
geven over de toepasbaarheid in agrarische en andere vakgebieden. Hierover volgt dan een plenaire bespreking, waarna er met een vragenronde wordt afgesloten.

Programma
Het programma is als volgt:
15.30 - 16.00 uur Ontvangst en registratie
16.00 - 17.00 uur Presentatie over aspiratie melders door Elzo Dik van Elotec
17.00 - 18:00 uur Presentatie over het Watermist Brandbestrijdingssysteem door Martijn Nissen van het
gastbedrijf Hotraco Agri
18.00 - 18.45 uur Chinees Buffet
18.45 - 19.15 uur Demonstratie van de werking van het Watermist Brandbestrijdingssysteem
19.15 - 19.45 uur Bespreking n.a.v. de presentaties en de demonstratie in groepsverband.
Resultaten weergeven in een plenaire bespreking
19.45 - 20.00 uur Vragenronde en afsluiting
Deelname
Aan dit seminar kunnen maximaal 35 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is,
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registreren. Bij voldoende geïnteresseerden wordt er
mogelijk een tweede bijeenkomst georganiseerd
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Na deelname ontvangt u middels Extranet
3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van deelname.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement wordt u 50% van het bedrag in
rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u het volledige bedrag voor
deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.

Met vriendelijke groet,

Netwerkgroep Agrarisch
Branche Risicodeskundige

