
 

 

 

 

 

 

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging 

Waarneming In afwijking van 7.4 van NPR 6095:2005 en 7.5 van NPR 6095:2012 wordt een externe 

voeding (bijvoorbeeld ten behoeve van de luchttoevoerdeur) niet bewaakt op 

aanwezigheid. 

Toelaatbare grens Met uitzondering van luchttoevoeropeningen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse 

bedrijfsvoering (bijvoorbeeld entreedeur winkelcentrum) is de externe voeding van 

luchttoevoeropeningen bewaakt. 

Onderbouwing Het gaat om het ontdekken van een storing in de voeding. NPR 6095 bepaalt: “Alle 

componenten van het rookbeheersingssysteem behoren te worden gestuurd, gevoed en 

bewaakt vanuit de besturingskast van het rookbeheersingssysteem. Indien de voeding 

van componenten extern wordt verzorgd, behoort deze externe voeding op 

aanwezigheid te worden bewaakt door de besturingskast van het 

rookbeheersingssysteem.”  

Op het moment dat een deur die dient als luchttoevoeropening voor rookbeheersing in 

normaal bedrijf dagelijks wordt gebruikt en dus noodzakelijk is voor de reguliere 

bedrijfsvoering, mag worden aangenomen dat een storing van de voeding van deze deur 

snel ontdekt en vervolgens verholpen wordt. In deze situatie mag een 

voedingsbewaking (of maandelijkse handmatige beproeving) achterwege blijven. 

Voor een deur die dient als luchttoevoeropening voor rookbeheersing en die niet 

dagelijks wordt gebruikt is aanbrengen van voedingsbewaking ter plaatse van de deur 

noodzakelijk. De voeding ter plaatse van de deur moet uitgevoerd zijn als vast 

aansluitpunt (dus geen stekkerverbindingen). 7.5 van NPR 6095:2012 geeft de volgende 

mogelijke oplossing: “Als alternatief op 5.1.5.1.3 van NEN-EN 12101-9 kan de bewaking 

van de voedingskabels naar de componenten als volgt worden uitgevoerd:  

- door een maandelijkse automatische of handmatige functieproef waarbij door  de 

functionaliteit van de bekabeling en de componenten wordt beproefd. De resultaten 

van deze proeven moeten in een logboek worden vastgelegd. Toepassing van een 

maandelijkse handmatige beproeving kan alleen vervallen indien de voedingsbewaking 

ter plaatse van de deuren is geplaatst.” 

NB: anders dan NPR 6095 stelt vindt bewaking niet via besturingskast van het 

rookbeheersingssysteem plaats, maar via de brandmeldinstallatie.  

Methode Functioneel en visueel 

 

 

 

 

 

Betreft  datum 

2019-06 – Voedingsbewaking luchttoevoeropeningen 26 juli 2019 


