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2016-06 - Interpretatie inzake afstand van sprinklerspreidplaat tot obstructies. 

 

Normparagraaf NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 figuur 10 

Onderwerp Afstand van sprinklerspreidplaat tot obstructies. 

Vraag 

 

Is figuur 10, gezien de oorsprong en leeftijd, nog wel toepasbaar voor de 

huidige generatie sprinklers en mogen derhalve afwijkende criteria worden 

aangehouden? 

Antwoord Ja, voor zover spraysprinklers (CMDA) worden toegepast mogen ook de 

volgende afstanden worden aangehouden:   

 

Minimale horizontale 
afstand (a) van zijkant 
obstructie tot sprinkler  

Hoogte van de 
spreidplaat (b) boven 
onderzijde obstructie 

in mm  in mm 

 Minder dan 300  0 

300 tot 450  65 

450 tot 600  90 

600 tot 750  140 

750 tot 900  190 

900 tot 1100  240 

1100 tot 1200  300 

1200 tot 1400  350 

1400 tot 1500  420 

1500 tot 1700  450 

1700 tot 1800  510 

1800 tot 2000  600 

2000 tot 2100  750 

2100 tot 2300  875 

 Bron NFPA13: Tabel 8.6.5.1.2 (2016 Edition) 

 

Interpretatie van het doel 

c.q. functionele eis 

Figuur 10 behoort bij figuur 9 en de functionele eis achter figuur 10 is om de 

minimale afstand tussen een sprinkler en een obstructie te bepalen aan de 

hand van het sproeipatroon van het toegepaste sprinkler type. 

Vertaling naar een 

prestatie-eis of producteis 

op basis van onderbouwing 

van een risicoanalyse 

Figuur 10 is een kopie van figuur 5.5.7 (B) uit de VAS, het is aannemelijk dat 

dit figuur verouderd is. Door de wereldwijd veelvuldige toepassing van 

spraysprinklers (CMDA) zal dit type sprinkler zich van af 1987 tot nu verder 

hebben ontwikkeld. Aangezien NFPA 13 regelmatig wordt bijgewerkt aan 

nieuwe ontwikkelingen is het aannemelijk dat deze op dit punt actueler is dan 

figuur 10. Hierdoor is het - onder de voorwaarde dat het een spraysprinkler 

(CMDA) betreft – mogelijk om de NFPA-tabel voor minimale afstand tussen een 

sprinkler en een obstructie te gebruiken. 

Bepaling Voor conventionele en flatspray sprinklers moet de NEN-EN 12845+A2+NEN 

1073 figuur 10 worden toegepast. 

 

Op 1 februari 2018 is de norm NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 
gepubliceerd. Interpretatie 2016-06 is daarin verwerkt, en derhalve 
buiten toepassing voor nieuwe systemen. 


