
  

 

 

 

 

 

 

Interpretatie 2014-10 

     datum 11 december 2014 

 

Interpretatie inzake Ontwerp sproeidichtheid bij volledig berekende installaties. 

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

vastgesteld. 

 

 

Normparagraaf NEN-EN 12845+A2+ NEN1073 paragraaf 13.4.1 

Onderwerp Ontwerp sproeidichtheid 

Vraag 

 

In paragraaf 13.4.1 van EN 12845+A2+NEN 1073 staat dat: 

De ontwerp sproeidichtheid moet worden bepaald door de totale opbrengst in 
liters per minuut van de vier dichtst bij elkaar gelegen sprinklers gedeeld door 
de oppervlak in vierkante meters die door deze vier sprinklers wordt 
bestreken of, indien minder dan vier sprinklers in open verbinding met elkaar 
staan, door de laagste waarde van de opbrengst van elke willekeurige 
sprinkler gedeeld door de door de sprinkler bestreken oppervlakte. 

Wat is de relevantie van deze vier sprinklers als er gekeken dient te worden 
naar de vier meest ongunstige sprinklers binnen het maximum sproeivlak?  

Antwoord Geen. Er moet rekening worden gehouden met de vier meest ongunstig 

gelegen sprinklers binnen het maximum sproeivlak.  

Interpretatie van het doel 

c.q. functionele eis 

Deze verwarrende omschrijving in de norm wordt algemeen onderkend. 

Vertaling naar een 

prestatie-eis of producteis 

op basis van onderbouwing 

van een risicoanalyse 

Gekeken naar de VAS (Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties) 

zouden deze sprinklers bepaald moeten worden op basis van de vier meest 

ongunstigste sprinklers binnen het maximum sproeivalk. Wat resulteert in het 

volgende: 

 
De ontwerpsproeidichtheid moet worden bepaald door de totale opbrengst in 
liters per minuut van de vier meest ongunstig gelegen sprinklers gedeeld door 
de oppervlak in vierkante meters die door deze vier sprinklers wordt 
bestreken of, indien minder dan vier sprinklers in open verbinding met elkaar 
staan, door de laagste waarde van de opbrengst van elke willekeurige 
sprinkler gedeeld door de door de sprinkler bestreken oppervlakte. 

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 2014-10 is daarin verwerkt, en derhalve 
buiten toepassing voor nieuwe systemen. 


