
  

 

 

 

 

 

 

Interpretatie 2014-11 

     datum 11 december 2014 

 

Interpretatie inzake beugelafstand m.b.t mechanische koppelingen. 

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

vastgesteld. 

 

Normparagraaf NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 paragraaf 17.2.2 

Onderwerp Verdeling en plaats beugels. 

Vraag 

 

In paragraaf 17.2.2 van EN 12845+A2+NEN 1073 wordt de eis gesteld dat bij 
toepassing van mechanische koppelingen er tenminste één beugel moet zijn 
op maximaal 1 meter vanaf elke verbinding. Is dit een op zich staand punt of 
behoort dit tot de voorwaarde om de beugelafstand van 4 meter met 50% te 
verhogen, zie eerste alinea van 17.2.2? 

Antwoord De eis om binnen 1 meter vanaf een mechanische koppeling een beugel te 

plaatsen behoort volgens de letterlijke tekst van de norm niet bij de 

vergroting van de beugelafstand. De interpretatie van de norm is echter dat 

het alleen moet worden toegepast als de 50% vergroting wordt gebruikt. 

Interpretatie van het doel 

c.q. functionele eis 

De functionele eis achter paragraaf 17.2.2 is dat het leidingnet stabiel en 

deugdelijk aan de gebouwconstructie is opgehangen 

Vertaling naar een 

prestatie-eis of producteis 

op basis van onderbouwing 

van een risicoanalyse 

Deze eis geldt enkel voor mechanische koppelingen en niet voor flens- of 

draadverbindingen. Mechanische koppelingen hebben een kleine mate van 

flexibiliteit ten aanzien van de uitlijning van leidingdelen en dit zal 

waarschijnlijk de reden zijn voor deze eis.  

De meest ongunstige situatie wordt gecreëerd wanneer  leidingen van 6 meter 

lengte exact in het midden gebeugeld worden met een beugelafstand van 

6 meter. Het leidingnet zou dan kunnen gaan scharen wat ongewenste 

krachten op koppelingen veroorzaakt. Het plaatsen van een beugel op 

maximaal 1 meter vanaf een koppeling is hiervoor een prima regel om dit te 

voorkomen. 

Bij een beugelafstand van maximaal 4 meter zijn leiding delen om beurten 

van 1 en 2 beugels voorzien waarmee het leidingnet stabiel hangt en er dus 

ook geen noodzaak is voor deze regel. Hieruit kun je opmaken dat de regel 

behoort bij de vergroting van de beugelafstand. 

In de VAS was de regel opgenomen dat wanneer het begin van de 

sprinklerleidingen, zo dicht mogelijk bij de hoofdverdeelleiding, gebeugeld 

was er op de hoofdverdeelleiding een beugelpunt wegelaten mocht worden. 

De EN 12845+A2+NEN 1073 schrijft ten minste één beugel voor maar 

omschrijft niet of een beugel aan het begin van de sprinklerleiding als 

additionele beugel van de hoofdleiding gezien mag worden. De beugel aan het 

begin van de sprinklerleiding hoeft enkel de hoofdverdeelleiding in evenwicht 

te houden en mag gezien worden als beugelpunt binnen één meter vanaf een 

koppeling en sluit zo aan bij de gedachte gang van de VAS. 

De beugel aan het begin van de sprinklerleiding mag niet gebruikt worden om 

de beugeling van de hoofdleidingen lichter uit te voeren. 

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 2014-11 is daarin verwerkt, en derhalve 
buiten toepassing voor nieuwe systemen. 


