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2016-02 - Interpretatie inzake het gebruik van dunwandige leidingsystemen 

 

 

Normparagraaf NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 paragraaf 17.1.2 

Onderwerp Gebruik dunwandige leidingsystemen. 

Vraag In paragraaf 17.1.2 van NEN12845+A2+NEN 1073 staat dat indien stalen 

leidingen gebruikt worden, deze qua wanddikte moeten voldoen aan ISO65M 

en/of ISO4200 range D. Hieruit valt op te maken dat het gebruik van 

dunwandige stalen leidingsystemen niet mogelijk is. Mogen dunwandige 

leidingsystemen worden toegepast voor sprinklerinstallaties?  

Antwoord Aanvullend op paragraaf 17.1.2 mogen dunwandige leidingsystemen worden 

toegepast mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

− Het leidingsysteem moet voldoen aan de definitie van “goedgekeurde 

componenten” als beschreven in besluit 2.12 ”Componenten, goedkeur, 

acceptatie” van de besluitenlijst Deskundigenpanel VBB-systemen.  

− De aanleg van het leidingsysteem moet voldoen aan alle aspecten die 

voortvloeien uit de productkeur.  

− Dunwandige leidingsystemen moeten volledig hydraulisch worden 

berekend of bij tabelleninstallatie ten minste voldoen aan de inwendige 

buisdiameter zoals voorgeschreven in de norm.   

Interpretatie van het doel 

c.q. functionele eis 

 

Het voorschrijven van minimale wanddiktes te maken heeft met: 

a. Het type verbinding dat tussen leidingdelen tot stand wordt gebracht en 

als gevolg waarvan verspanende of machinale bewerkingen aan de 

leidingdelen moeten plaats vinden. 

b. De verdeling en de plaats van de ophangbeugels zijn afgestemd op 

leidingdelen met de voorgeschreven wanddiktes. 

c. De voorschriften voor tabelleninstallaties zijn afgestemd op leidingdelen 

met de voorgeschreven wanddiktes. 

d. Levensduur en mechanische sterkte van leidingsystemen.  

Vertaling naar een 

prestatie-eis of producteis 

op basis van onderbouwing 

van een risicoanalyse 

a. Leidingsystemen met dunwandig leidingmateriaal kennen specifieke 

verbindingen die in basis niet onderdoen voor de prestatie van gangbare 

verbindingstechnieken, zoals groefkoppelingen en draadfittingen. Dit 

moet blijken uit het feit dat het leidingsysteem en de daarmee 

samenhangende verbindingstype is voorzien van een productkeur.   

b. De aanleg van het leidingsysteem moet voldoen aan alle aspecten die 

voortvloeien uit de productkeur. Dit impliceert (onder andere) dat 

verdeling en de plaats van de ophangbeugels moet zijn afgestemd op het 

type leidingsysteem en de voorschriften van de fabrikant op dat punt 

moeten worden gevolgd.  

c. Stalen draadbuis heeft een grotere inwendige diameter dan dunwandige 

leidingsystemen. Dunwandige leidingsystemen hebben dus een grotere 

weerstand per strekkende meter.    

d. Afgezien van het feit dat het leidingsysteem binnen de randvoorwaarden 

van de productkeur moet worden toegepast, is het aan de betrokken 

actoren om te beoordelen of het leidingsysteem geschikt is voor het 

toepassingsgebied (met alle voor- en nadelen). Het toepassen van 

Op 1 februari 2018 is de norm NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 
gepubliceerd. Interpretatie 2016-02 is daarin verwerkt, en derhalve 
buiten toepassing voor nieuwe systemen. 
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dunwandig leidingmateriaal kan effect hebben op de levensduur en 

mechanische sterkte van de installatie. Dat effect is bij het formuleren 

van deze interpretatie niet onderzocht, en is buiten beschouwing gelaten. 

Bepaling n.v.t. 

 

 


