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ERRATA  

 
VOORSCHRIFTEN VOOR  

AUTOMATISCHE SPRINKLERINSTALLATIES  
FEBRUARI 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
In januari 1998 heeft de SOC commissie besloten om de antwoorden op de vragen die deze 
commissie behandelt die verband houden met fouten dan wel grote onduidelijkheden in de 
VAS niet meer te publiceren via Memorandum 0, maar in de vorm van een errata. 
 
Ook deze errata maken met de memoranda een onlosmakelijk onderdeel uit van de 
Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS). 
 
 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Nationaal Centrum voor Preventie.



 2 

   
3.1.4.2c  Elektrische lintverwarming. 
  De elektrische lintverwarming hoeft in tegenstelling tot de tekst niet dubbel 
  uitgevoerd te worden.  
 
3.1.14  De tekst van opmerking 1 vervangen door de volgende tekst: 
  Van het droge leidingnet dient een berekening van het luchtvolume 
  te worden overlegd. 
 
4.5.3.1.c-5 De tekst van punt 5 vervangen door de volgende tekst: 
  Om het probleem van dichtvriezen van reinwatertanks te voorkomen dient  
   een oplossing aangewend te worden die onder alle omstandigheden een 
  wak garandeert t.b.v. de vlotters, de signaleringen en de beluchting 
  van de reinwatertank. 
 
5.7.4 Op de derde regel "20 m² " vervangen door "21 m² ". 
 
Tabel 23C In de eerste kolom kan de tekst "NEN 2323 –2399" vervallen. 
 
6.12.19.3 De tekst '10,914 m' vervangen door '10,194 m'. 
 
8.6.10.6  Aan deze clausule de volgende tekst toevoegen: 
  De frequentie van capaciteitsmetingen ter plaatse van ver afgelegen 
   installatieklepopstellingen bedraagt een maal per twee jaar en na elke 
  modificatie aan het hoofdleiding- of toevoerleidingnet. 
 
8.6.12.1 Deze clausule kan in zijn geheel vervallen. 

 
 

9.3.1  Instructie: Vervang deze clausule uit het nieuwe hoofdstuk 9 door: 
 

Hiertoe moet een brandmeldcentrale worden toegepast die geschikt is voor de in dit 
hoofdstuk genoemde functies. De sprinklermeldcentrale en bijbehorende componenten 
zoals lusisolatoren moeten voldoen aan de normen uit de EN 54 reeks. De instellingen die 
geaccepteerde productcertificaten kunnen afgeven zijn: 
LPCB  - LPC  - (UK) 
VdSZ  - VdS  - (D) 
BOSEC  - NVBB/ANPI - (B) 
AFNOR - CNPP  - (F) 
DBI  - DELTA  - (DK) 
Sicherheitsinstitut   - (CH) 

 
Opmerking: 
Bovengenoemde aanpassing komt voort uit een besluit dat door het College van Deskundigen 
Brandmeldinstallaties is genomen ten aanzien van geaccepteerde productcertificaten (zie ook 
Bijlage E van de NEN 2535, 1996). 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de technische eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
verwerking van brand- en storingsmeldingen zoals beschreven in hoofdstuk 9 van de VAS, 
onverminderd van kracht blijven. 

 


