
  

 

 

 

 

 

 

Interpretatie 2014-12 

     datum 11 december 2014 

 

Interpretatie inzake minimaal benodigde hoeveelheid vervangingssprinklers met 

afwijkende eigenschappen 

Het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft op 11 december 2014 de volgende interpretatie 

vastgesteld. 

 

 

Normparagraaf NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 paragraaf 20.1.3 

Onderwerp Minimale hoeveelheid aanwezige vervangingssprinklers met afwijkende 

eigenschappen 

Vraag 

 

In paragraaf 20.1.3 van EN 12845+A2+NEN 1073 staat vermeld dat er van 
sprinklers met afwijkende eigenschappen een “voldoende” hoeveelheid in een 
inrichting als vervangingssprinklers aanwezig moet zijn. De term “voldoende” 
is een subjectief gegeven en voor meerdere uitleg vatbaar. Wat is 
“voldoende” voor de genoemde sprinklertypen? 

Antwoord Het op voorraad houden van vier vervangingssprinklers met afwijkende 

eigenschappen is afdoende. 

 

Indien er zich in de inrichting minder dan vier sprinklers met afwijkende 

eigenschappen bevinden, dan is het op voorraad houden van het 

overeenkomstige aantal sprinklers met diezelfde afwijkende eigenschappen 

voldoende. 

 

Voor wat betreft het minimale aantal vervangingssprinklers genoemd in 20.1.3 

ad.A, ad.B en ad.C geldt dat er voor eenzelfde type sprinkler, waarbij alleen 

de aanspreektemperatuur afwijkt, het aantal vervangingssprinklers evenredig 

in verhouding met het aantal aanwezige sprinklers verdeeld moet worden.  

 

Interpretatie van het doel 

c.q. functionele eis 

De functionele eis achter paragraaf 20.1.3 is niet duidelijk en biedt ruimte 

voor een subjectieve interpretatie.  

 

Vertaling naar een 

prestatie-eis of producteis 

op basis van onderbouwing 

van een risicoanalyse 

Gebaseerd op de statistieken wordt gesteld dat in geval van een brand 

waarbij deze door sprinklers beheerst of geblust wordt, er in 96% van de 

gevallen maximaal vier sprinklers aangesproken worden. 

Het op voorraad houden van minimale aantallen sprinklers met afwijkende 

eigenschappen is op grond van het bovenstaande niet noodzakelijk en zal geen 

afbreuk doen aan het functioneren van een sprinklerinstallatie in geval van 

brand. 

  

Bepaling Sprinklers met een hoge aanspreektemperatuur, wandsprinklers of andere 

typen sprinklersproeipatronen of moedersprinklers 

Wanneer van kracht Vanaf datum vaststelling, voor zowel nieuwe als bestaande installaties.  

 

 

Vanaf 5 september 2017 is Technisch Bulletin 80 Beheer en onderhoud 
van sprinklerinstallaties van kracht. Interpretatie 2014-12 is daarin 
verwerkt, en dientengevolge buiten toepassing voor nieuwe systemen. 


