
  

 

 

 

 

 

 

Interpretatie 2014-05 

     datum 11 december 2014 

 

Interpretatie inzake de omvang van antivries secties. 

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

vastgesteld. 

 

 

Normparagraaf NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 paragraaf 11.1.2.1 

Onderwerp De omvang van antivriessecties 

Vraag In paragraaf 11.1.2.1 van NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 staat dat de omvang 
van antivriessecties moet zijn beperkt tot 20 sprinklers per sectie.  

Als gevolg van een dichtere verdeling van sprinklers ontstaat een kleinere 
omvang van de sectie. Het hanteren van een maximale omvang van een sectie 
van 420 m2, 240 m2  resp. 180 m2, gebaseerd op het maximale sproeivlak per 
sprinkler voor de gevarenklasse Light Hazard, Ordinary Hazard en High 
Hazard, resulteert niet per definitie in een noemenswaardige toename van de 
inhoud van het leidingnet. 

Mag de omvang van de sectie ook worden bepaald aan de hand van een 
maximale toegestane oppervlakte van 420 m2, 240 m2 en 180 m2, voor de 
gevarenklassen Light Hazard, Ordinary Hazard resp. High Hazard, ongeacht 
het aantal sprinklers?  

Antwoord Ja.  

Indien meer dan twee antivries secties zijn aangesloten op één 

alarmklepopstelling, mag het totaal aantal m2 niet meer bedragen dan 2.100 

m2, 1.200 m2 en 900 m2, voor de gevarenklassen Light Hazard, Ordinary 

Hazard resp. High Hazard. 

Interpretatie van het doel 

c.q. functionele eis 

 

De functionele eis achter paragraaf 11.1.2.1 is dat de NEN-EN 12845+A2+NEN 

1073 de inhoud van het leidingnet, en daarmee de inhoud van het 

antivriesmengsel, beperkt.  

De omvang c.q. inhoud van het antivries mengsel heeft invloed op de 

hydraulische berekeningen, op de uitvoering van de expansiekamer c.q. 

overstortbeveiliging en het algehele beheer en onderhoud van een sectie.  

Vertaling naar een 

prestatie-eis of producteis 

op basis van onderbouwing 

van een risicoanalyse 

Een dichtere verdeling van sprinklers impliceert niet per definitie een 

toename van de inhoud van het leidingnet. Ergo, er worden geen bepalingen 

gesteld aan de maximale diameters van leidingdelen. Bij het hanteren van het 

aantal sprinklers als criteria zal de inhoud van het leidingnet niet 

noemenswaardig toe- en/of afnemen ten opzichte van een maximale omvang 

in m2. Een installateur zal in beginsel altijd trachten om de inhoud van het 

systeem zo klein mogelijk te houden vanuit exploitatiekosten.  

Bepaling n.v.t 

  

Wanneer van kracht Voor nieuwe installaties, vanaf datum vaststelling. 

 

 

Op 1 februari 2018 is de norm NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 
gepubliceerd. Interpretatie 2014-05 is daarin verwerkt, en derhalve 
buiten toepassing voor nieuwe systemen. 


