
  

 

 

 

 

 

 

Interpretatiebesluit 2014-01 

     datum 11 december 2014 

 

Interpretaties van NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 in verband met verschrijvingen en 

vertaalfouten. 

 

 

 

In NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 is een aantal verschrijvingen en vertaalfouten aangetroffen die 

er toe kunnen leiden dat bepalingen niet toetsbaar of voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Om 

hieraan tegemoet te komen heeft het Deskundigenpanel VBB-systemen op 11 december 2014 

de volgende interpretaties vastgesteld. 

 

Normparagraaf 

(uit EN 12845 

tenzij anders 

aangegeven) 

Huidige tekst Interpretatie 

Tabel 2 Bij ST1 staat in de laatste kolom: 2, 3 2, 3 dient te worden gelezen als 2 

Tabel 4 OPMERKING 1 (tabel 4) is niet van 

toepassing 

Dient te worden gelezen als: OPMERKING 1 

uit tabel 4 is niet van toepassing 

13.1.1. De ontwerper mag kiezen tussen beide 

methoden, behalve in de volgende 

situaties, waar altijd volledige 

berekeningen moeten worden gebruikt: 

- Verdeling met tussensprinklers bij 

gevarenklasse HHS; 

- Grid- ringconfiguraties. 

In aanvulling op het gestelde in de NEN 

1073 box behorend bij 13.1.1 geldt dat bij 

het toepassen van leidingtabellen 

ringconfiguraties zijn toegestaan. 

13.2.3. - 6 m/s ter plaatse van iedere 

afsluiter, terugslagklep, 

debietmeter of groffilter; 

Dient te worden gelezen als: 

- 6 m/s ter plaatse van iedere 

afsluiter of debietmeter; 

14.5.1. Sprinklers met verschillende gevoeligheden 

moeten worden toegepast volgens tabel 

38. Indien sprinklers in stellingen worden 

toegepast, moeten de sprinklers aan het 

plafond dezelfde warmtegevoeligheid als 

of een kortere reactietijd hebben dan de 

sprinklers in de stellingen. 

Deze tekst moet worden gelezen als: 

 

Sprinklers met verschillende gevoeligheden 

moeten worden toegepast volgens tabel 

38. Indien sprinklers in stellingen worden 

toegepast, moeten de sprinklers aan het 

plafond dezelfde warmtegevoeligheid 

hebben als of een langere reactietijd 

hebben dan de sprinklers in de stellingen 

16 (NEN 1073), 

p. 153 

a) Voor optische indicaties moeten 

de volgende indicaties worden 

gebruikt: brand: rood, 

b) aanwezigheid primaire en 

secondaire energievoorziening: 

groen 

c) technische en supervisiemelding: 

geel 

Deze tekst moet worden gelezen als: 

 

Voor optische indicaties moeten de 

volgende indicaties worden gebruikt: 

a) brand: rood, 

b) aanwezigheid primaire en 

secondaire energievoorziening: 

groen 

c) technische en supervisiemelding: 

geel 

Op 1 februari 2018 is de norm NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 
gepubliceerd. Interpretatie 2014-01 is daarin verwerkt, en derhalve 
buiten toepassing voor nieuwe systemen. 
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Normparagraaf 

(uit EN 12845 

tenzij anders 

aangegeven) 

Huidige tekst Interpretatie 

16 (NEN 1073), 

p. 153 

a) Het nevenpaneel moet worden 

uitgevoerd als tekstpaneel. Op het 

nevenpaneel moeten de volgende 

zaken aanwezig zijn: optische 

signalering per sprinklerzone; 

Deze tekst moet worden gelezen als: 

 

Het nevenpaneel moet worden uitgevoerd 

als tekstpaneel. Op het nevenpaneel 

moeten de volgende zaken aanwezig zijn:  

a) optische signalering per 

sprinklerzone; 

16 (NEN 1073), 

p. 154 

Beproeven 

a) Het openen van een sprinkler in 

een door sprinklers beveiligde 

zone (sprinklersectie resp. –groep) 

moet kunnen worden nagebootst 

door: het ter plaatse van de 

alarmkleppen beidnen van de 

(bel)beproevingsafsluiter; 

Deze tekst moet worden gelezen als: 

 

Beproeven 

Het openen van een sprinkler in een door 

sprinklers beveiligde zone (sprinklersectie 

resp. –groep) moet kunnen worden 

nagebootst door:  

a) het ter plaatse van de 

alarmkleppen bedienen van de 

(bel)beproevingsafsluiter; 

17.1.2 

(NEN 1073) 

In de tweede kolom van elke tabel staat: 

Wanddikte minimaal 

Voor minimaal dient te worden gelezen: 

nominaal 

17.2.1 

(NEN 1073), 

p. 164 

Bevestigingsconstructies aan metalen 

dakplaat 

 

a) verticale delen 

b) bevestiging van sprinklerleidingen 

mag uitsluitend geschieden met 

doorgaande bouten door de 

verticale delen, waarbij de 

afstand tussen de aangebrachte 

gaten en de onderzijde van het 

verticale deel ten minste 10 mm 

bedraagt. De gaten moeten 

worden geboord of fabrieksmatig 

geponst. De doorgaande bout 

moet symmetrisch worden belast. 

Horizontale delen. 

Indien voor de bevestiging van de 

sprinklerleiding de horizontale delen van 

een metalen dakplaat worden benut moet 

de constructie worden uitgevoerd met 

expansieankers of doorgaande bouten. 

Deze tekst dient te worden gelezen als: 

 

Bevestigingsconstructies aan metalen 

dakplaat 

 

a) verticale delen. 

Bevestiging van sprinklerleidingen mag 

uitsluitend geschieden met doorgaande 

bouten door de verticale delen, waarbij de 

afstand tussen de aangebrachte gaten en 

de onderzijde van het verticale deel ten 

minste 10 mm bedraagt. De gaten moeten 

worden geboord of fabrieksmatig geponst. 

De doorgaande bout moet symmetrisch 

worden belast. 

 

b) horizontale delen. 

Indien voor de bevestiging van de 

sprinklerleiding de horizontale delen van 

een metalen dakplaat worden benut moet 

de constructie worden uitgevoerd met 

expansieankers of doorgaande bouten. 

Bijlage D3.7a a) groene optische indicatoren, die 

aangeven dat elke bewaakte 

afsluiter in de juiste operationele 

stand staat; 

Deze tekst dient te worden gelezen als: 

 

b) één groene optische indicator, die 

aangeeft dat bewaakte afsluiters 

in de juiste operationele stand 

staan; 
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Normparagraaf 

(uit EN 12845 

tenzij anders 

aangegeven) 

Huidige tekst Interpretatie 

Bijlage I.2 De tabel is niet compleet en deels onjuist. In aanvulling op de tabel geldt het 

volgende: 

 

Stroming door een sectieklep 

(alarmdrukschakelaar of 

stromingsschakelaar) moet worden 

beschouwd als ‘A’alarm.  

 

In afwijking op de tabel geldt het 

volgende: 

 

Het signaal ‘pomp loopt’ moet worden 

beschouwd als ‘B’alarm. 

Bijlage G.3 Kleding opgehangen in meer rijen De tekst dient te worden gelezen als: 

 

Kleding opgehangen op meer niveau’s 

 

De interpretatie is voor zowel bestaande als voor nieuwe installaties vanaf publicatie van 

kracht. 


