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Abba NV is een servicebedrijf dat 
werd opgericht om te beantwoorden 
aan de groeiende vraag van klanten 
binnen de bedrijvengroep Canalco 
NV in Vlaanderen en Hydrogaz SA in 
Wallonië, als gevolg van de marktevo-
lutie na het millennium.

De noodzaak van wettelijk verplichte 
periodieke controles volgens NBN-EN, 
NFPA en FM drong zich op.

Hieraan voldoen op een objectieve 
en praktische manier, kon niet verwe-
zenlijkt worden binnen de bestaande 
bedrijvenstructuur.

Daarom selecteerden we personeel 
met de geschikte competenties en vak-
kennis, de nodige bijkomende oplei-
dingen werden gegeven en vervolgens 
werd Abba NV boven de doopvont 
gehouden in december 2001.

Gezien de ontwikkelingen van de laat-
ste 15 jaar op het vlak van veiligheid 
& onderhoud in de industrie en bij pu-
blieke instanties, specialiseerde Abba 
NV zich in inspecties van brandleiding-
netten in verschillende sectoren.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze spe-
cialisatie in het uitvoeren van inspectie- 
en herstellingswerken op zowel kleine 
blusmiddelen als grotere systemen 
(zoals boven- en ondergrondse hydran-
ten, monitoren, afsluiters, sprinklerin-
stallaties enz.) een meerwaarde biedt 
aan ieder bedrijf dat over dergelijke 
systemen beschikt, ongeacht haar 
activiteit of omvang.

Hiervoor hebben wij dan ook op maat 
van onze (industriële) klanten een 
transparant zorgsysteem ontwikkeld, 
waardoor wij onze service en diensten 
vanuit het perspectief van onze klanten 
als een interactieve tool kunnen aan-
bieden en organiseren.

Bovendien beschikken wij over zowel 
een ISO 9001 kwaliteitsborgingsysteem 
als over de noodzakelijke VCA**-
certificering.

Verder in deze brochure ontdekt u wel-
ke middelen wij ter beschikking stellen 
om u een goede kwaliteit en een hoog-
staand serviceniveau te leveren. Hierbij 
streven we steeds naar een voortdu-
rende verbetering en optimalisatie.

UW BETROUWBARE PARTNER
VAN HOOGSTAANDE KWALITEIT
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Inspecties & onderhoud

Type inspecties
De periodieke inspectie van hydran-
ten, afsluiters, monitoren enz. is niet 
enkel verplicht om te voldoen aan de 
Europese regelgevingen, het is volgens 
fabrikanten van deze apparaten ook 
van levensbelang voor de levensduur 
en functionaliteit.

Veel onderdelen van bovengenoemde 
apparaten blijken van het "zelfsmeren-
de" type te zijn en moeten minimaal 
1 maal per jaar bediend worden om 
corrosie, het kleven van de componen-
ten en gangbaarheid van het apparaat 
te garanderen.

In veel gevallen eisen de fabrikanten 
deze periodieke inspecties om hun ma-
teriaalwaarborg te kunnen aanhouden.

Dankzij de neutrale en objectieve 
rapportering van deze inspecties, kunt 
u bij defect de fabrikant het bewijs 
leveren van goed onderhoud.

Er bestaan verschillende normerin-
gen en regelgevingen volgens welke 
inspecties kunnen uitgevoerd worden. 
De wettelijk verplichte inspecties en 
verplicht onderhoud moeten voldoen 
aan een aantal Europese en nationale 
wetgevingen.

Abba NV heeft gekozen om een stan-
daard inspectie- en onderhoudstool te 
ontwikkelen, die beantwoordt aan een 
aantal normeringen en regelgevingen, 
confrom de voorschriften. Indien u een 
aantal eigen "checks, facts and figures" 
verlangt, hebben wij in onze rapporte-
ring de flexibiliteit en nauwkeurigheid 
om deze uit te voeren.

• NBN EN 671-3
• NFPA 25
• FM ondergrondse brandleidingen

PERIODIEKE INSPECTIES 
EN METINGEN

Te inspecteren apparaten per type
• Hydranten type BH100
• Industriële hydranten type BH150
• Ondergrondse hydranten BK 80
• Ondergrondse afsluiters
• Collectoren en bovengrondse afsluiters 
• Monitoren 
• Automatisch gestuurde monitoren
• Blustorens

• Haspels
• Brandslangen
• Lansen
• Schuim bijmengsystemen
• Bladdertanks
• Schuimgeneratoren
• Droge stijgleidingen
• Ondergrondse leidingsystemen
• Enz.
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Periodieke metingen  
en preventief onderhoud

Periodieke debietmetingen
Bij interventies van de plaatselijke brandweer wil de overheid 
vooraf weten welk debiet er voorradig is.

Hiervoor wordt door de plaatselijke autoriteit gevraagd naar 
debiettesten van de brandblusmiddelen.

Dit kunnen haspels zijn, waarvoor dit verplicht is volgens 
de Europese regelgeving, maar ook voor hydranten is een 
debiettest op regelmatige basis nodig. Dit stelt de brandweer 
in staat hun materieel noodzakelijk voor de interventies, ade-
quaat in te schatten bij de interventieplanning.

Hiervoor heeft Abba NV een volledig uitgerust voertuig om 
deze ultrasone metingen op de meest nauwkeurige manier uit 
te voeren en de nodige rapporten en grafieken hiervan af te 
leveren.  

Door regelmatige meting van het debiet van de apparaten, 
kan men analyses maken over de goede werking van het 
brandblussysteem, vaststellen of de ondergrondse leidingen 
nog voldoende doorstroming hebben en er zich geen ob-
structies (zoals zand en/of mosselvervuiling) in de leidingen 
bevinden.

Periodieke spoelingen
Door periodiek de ondergrondse leiding te spoelen, bij een 
eventuele debietmeting, kunt u heel wat problemen voorko-
men. 

Het debiet bij niet regelmatig gespoelde leidingen neemt dui-
delijk af en beantwoordt niet meer aan de regelgevingen.

Camera-inspectie
Camera-inspecties worden uitgevoerd als men een water-
verlies waarneemt op de watermetertellers, maar er geen 
indicatie is van een lekkage.

Vaak wordt dit veroorzaakt door de zogenaamde voetklep-
pen van de hydrant, die slecht afsluiten. Dit kan niet worden 
vastgesteld, omdat het drainagesysteem van de hydrant in 
werking is. Bijgevolg kan zonder medeweten van de gebrui-
ker een groot aantal liters water, met een capaciteit van meer 
dan 15L per minuut, verloren gaan. D.w.z. +/- 1m³ per uur.

Indien de brandleiding op het drinkwaternet is aangesloten 
kan dit leiden tot een aanzienlijke waterfactuur en grote 
financiële verliezen.
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Rapportering
Abba NV heeft een volledig automatisch online rapporterings-
systeem. Dit laat ons toe onze organisatie vlot en professio-
neel te besturen.

Dit op maat geschreven programma bestaat uit drie luiken:

1. Een database op basis van de gegevens van de klant/
opdrachtgever of door het opmaken van een inventaris 
door onze diensten.

2. Een inspectiecampagne op basis van de database en de 
wettelijke normeringen, eventueel aangevuld met de 
gepersonaliseerde checks van onze klant/opdrachtgever.

3. Een herstellingscampagne op basis van de rapportering 
na de periodieke inspectie en in overleg met de klant/
opdrachtgever na een aanbieding of budgettering ter 
remediëring.

Coca‐Cola Gent
Zwijnaardsesteenweg 811 
Flow meting Nieuw Grondstoffen mag Item nr.: 2.18 Uitgevoerd door: 

Dave Bosmans
Time Value L/min ABBA NV
10:10:15 229 t Vlot 1
10:10:20 230 2280 Grobbendonk
10:10:25 229
10:10:30 230
10:10:35 230
10:10:40 228
10:10:45 229
10:10:50 230
10:10:55 228
10:11:00 229
10:11:05 230
10:11:10 227
10:11:15 228
10:11:20 230
10:11:25 228
10:11:30 229
10:11:35 230
10:11:40 229
10:11:45 228
10:11:50 229
10:11:55 228
10:12:00 230
10:12:05 229
10:12:10 230
10:12:15 227
10:12:20 228
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Voorbeeld grafiek debietmeting
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HERSTELLINGEN - INTERVENTIES
- 24/7 SERVICES

Herstellingen

Herstellingen na inspectie
Na een inspectie of inspectiecampagne wordt het rapport 
opgemaakt dat de opdrachtgever nodig heeft voor de autori-
teiten en/of verzekering.

In overleg met de opdrachtgever zal dan een aanbieding of 
een budgettering worden opgesteld om de herstellingen uit te 
voeren zoals voorgesteld in het rapport.

Afhankelijk van het type contract, afgesloten met de klant, 
kan het dat de werken worden uitgevoerd volgens een arti-
kellijst met vastgestelde eenheidsprijzen.

Bij uitvoering van de herstellingen na inspectie heeft de 
eindgebruiker en/of klant een blanco rapport (m.a.w. zonder 
opmerkingen), maar nog veel belangrijker is dat zijn brandlei-
dingnet 100% functioneel en goed onderhouden is.

Ook kan deze werkwijze aanleiding geven tot het verlagen 
van de brandverzekeringspremie van de eindgebruiker.

Herstellingen en interventies
Bij een bestaande klant zijn de herstellingen buiten de inspec-
tierondes en het periodiek onderhoud quasi nihil.

Wij worden echter op regelmatige basis geconsulteerd door 
potentiële klanten om een interventie en/of herstelling uit te 
voeren.

Het is voor ons dan ook geen verrassing dat na interventies 
bij nieuwe klanten we ook trouwe klanten bijwinnen.

Steeds meer nieuwe klanten tonen interesse in deze periodie-
ke controles en herstellingen, omdat zo de kostprijs voor het 
jaarlijks onderhoud van hun bluswaternet beter beheerbaar 
blijft.
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24/7 services en interventies
Abba NV heeft de reputatie zeer flexibel te werken bij het uit-
voeren van interventies. Hiervoor ondernamen we de nodige 
acties en bouwden we een organisatie uit waarbij onze me-
dewerkers zeer snel ter plaatse kunnen komen indien nodig.

Wij zijn zeer trots op onze reactietijd, die we reeds verschil-
lende malen hebben kunnen bewijzen bij onze bestaande 
klanten binnen de 24/7 contracten. En dit in heel België.

Gereedschappen en materieel
Onze inspectie- en interventieploegen zijn volledig uitgerust 
met alle noodzakelijke materialen en materieel. 
Daarnaast zijn ze ook opgeleid om deze gereedschappen op 
een veilige en ergonomische manier te gebruiken.

De uitrusting van ons wagenpark is op maat van de werken 
en interventies die wij uitvoeren en welke een gespecialiseer-
de aanpak vereisen.

Al ons gereedschap wordt in ons zorgsysteem zorgvuldig 
gecontroleerd op slijtage en in perfecte staat gehouden via 
interne controle en audits. 

Jaarlijks worden onze elektrische gereedschappen gecontro-
leerd conform de wetgeving terzake en volgens de normen 
van ons intern kwaliteitsborgingsysteem ISO 9001.

Het pneumatisch en hydraulisch gereedschap voor test-, 
meet- en regeltechnieken worden hierbij eveneens in het ka-
der van ons zorgsysteem geïnspecteerd door onafhankelijke 
gespecialiseerde controleorganismen.
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Wagenpark
Abba NV beschikt over een modern 
wagenpark dat specifiek geschikt 
is voor het uitvoeren van de haar 
toevertrouwde inspecties, contro-
les en herstellingen. Dit wagenpark 
werd ook uitgerust met professioneel 
en aangepast materieel zodat onze 
techniekers over de nodige faciliteiten 
beschikken om hun werk naar behoren 
uit te voeren.

Indien nodig beschikt Abba NV als 
dochter van Canalco NV over de logis-
tieke en materiële ondersteuning van 
het moederbedrijf noodzakelijk voor 
bepaalde interventies op zowel onder-
grondse als bovengrondse hydranten.

8 | ABBA PRODUCTEN & SERVICES



Aannemersmaterieel
Alle graafwerktuigen voldoen aan de 
wettelijke normeringen en worden 
jaarlijks aan de nodige veiligheidsin-
specties onderworpen. 

Ze worden bediend door ervaren en 
hiervoor specifiek opgeleide machinis-
ten, die in het bezit zijn van de nood-
zakelijke opleidingspasjes, opgelegd 
door ons eigen zorgsysteem en de 
wettelijke verplichtingen.
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Ondergrondse leidingen

Na jarenlange ervaring te hebben 
opgedaan bij de uitvoering van onder-
grondse bluswaterleidingen binnen de 
bedrijvengroep Canalco – Hydrogaz 
heeft Abba NV deze opportuniteit met 
beide handen gegrepen.

Abba NV heeft de laatste jaren verschil-
lende grotere leidingprojecten uitge-
voerd en dit in verschillende materiaal-
types, zoals o.a. bluswaterleidingen in:

• Staal
• Ductiel Gietijzer
• GRE
• HDPE
• Enz. 

PROJECTEN
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Brandblusprojecten

De brandblussystemen die wij onderhouden 
en inspecteren verouderen ook en hebben 
in sommige omstandigheden een update 
nodig.

Onderstaande updates hebben wij reeds 
uitgevoerd bij onze klanten:

• Brandblustorens
• Blusschuim vervangingstraject in het 

kader van de PFOA’s
• Vervangen van leidingsystemen en 

brandblusschuimkamers op tanks
• Uitbreiding van brandbluscollectoren  

en aansluitingen
• Aansluitingen voor brandblusboten in 

de havens
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ONZICHTBAAR WERK, ZICHTBAAR BETER

ABBA
‘t Vlot 1  
2280 Grobbendonk Tel: 03 325 65 83

info@abba-nv.be Mob:  0475 98 92 26 
www.abba-nv.be Fax: 03 325 00 21


