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INTERIM MEMORANDUM 66 
 

BRONPOMPSYSTEMEN IN SPRINKLERINSTALLATIES 
 

1 Inleiding 
Dit Memorandum gaat als interim document na goedkeur door de Commissie van 
Deskundigen van kracht worden in de aanloop van het definitieve Memorandum 66 
inzake de toepassing van bronpompsystemen als watervoorziening voor 
sprinklerinstallaties waarop de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties 
(VAS) van toepassing is. 

 
Achtergrond 
In de jaren ’80 werden door wijzigingen in de VAS de mogelijkheden voor toepassing van 
bronpompsystemen voor sprinklerinstallaties aanzienlijk beperkt. De wijzigingen werden 
in de VAS aangebracht als gevolg van de slechte ervaringen ten aanzien van de 
betrouwbaarheid van bronpompsystemen in sprinklerinstallaties. 

 
Als gevolg van de steeds hogere eisen en kosten van aansluitingen van 
sprinklerinstallaties op drinkwaterleidingen is een nieuwe vraag ontstaan om bronpompen 
in sprinklerinstallaties toe te passen. De Commissie van Deskundigen heeft besloten dat 
bronpompsystemen onder voorwaarden weer moeten kunnen worden toegepast. 
Om aan de groeiende vraag voor de toepassing van bronpompsystemen als 
watervoorziening voor sprinklerinstallaties tegemoet te komen is er door het College van 
Deskundigen besloten om een Memorandum omtrent de toepassing van 
bronpompsystemen en de er aan te stellen eisen / voorwaarden te publiceren. 
Dit interim Memorandum geeft de voorwaarden aan welke door de Commissie van 
Deskundigen zijn vastgesteld en die gelden tot het van kracht worden van het definitieve 
Memorandum 66. 

 
2 Algemeen 

 
2.1 Regelgeving met voorwaarden voor bronpompsystemen in sprinklerinstallaties 

De voorwaarden voor toepassing van bronpompsystemen is op een aantal plaatsen 
geregeld: 
− de VAS met de tot nu verschenen aanvullingen en memoranda; 
− dit onderhavige interim Memorandum. 

 
3 Voorwaarden voor toepassing van bronpompsystemen in sprinklerinstallaties 
 
3.1 Toepassingsgebied 

Conform VAS: 
− maximale gevarenklasse H 12,5; 
− geen toepassing van stellingsprinklers; 
− toepassing als enkelvoudige watervoorziening. 

 
Dit Memorandum is niet bedoeld om te worden toegepast in combinatie met NFPA, FM of 
andere (internationale) sprinklervoorschriften. 

lhs
Tekstvak
Dit memorandum is vervallen verklaard metde inwerkingtreding van memorandum 66A
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3.2 Uitvoering bronpompsystemen 
 

3.2.1. Bronpompsystemen waarvan de bron volgens het z.g. roterende zuigboor- en        
luchtliftprincipe is gerealiseerd. Deze bron is uitgevoerd als een standalone sprinklerbron 
of als een energieopslagsysteem gecombineerd met een sprinklerpomp. De bron dient de 
geheel vereiste hoeveelheid water (volgens de VAS bepaald) afgestemd op de te 
installeren bronpomp te kunnen leveren.  

 
 Enkelvoudige watervoorziening bestaand uit: 
 

− 1 stuks 100% bronpomp met DOL starterkast (of sterdriehoek), of 
 

− 1 stuks 100% bronpomp met frequentieregelaar als starterkast waarbij de 
frequentieregelaar redundant is uitgevoerd, of 

 
− 2 stuks 50% bronpomp met frequentieregelaar gestuurde starterkast. 

    
3.3 Normatieve documenten 

Dit Memorandum geeft de voorlopige eisen aan waaraan bronpompsystemen in 
sprinklerinstallaties die conform de VAS zijn aangelegd, moeten voldoen. Zodra in 
Nederland een ander normatief document wordt toegepast voor sprinklerinstallaties moet 
worden onderzocht in hoeverre dit Memorandum moet worden aangepast. 
 

3.4 Wijzigingen ten opzichte van de VAS voorschriften 
De VAS moet worden toegepast met uitzondering van het volgende: 
− bij toepassing van frequentieregelaars moet de bekabeling van de besturingskast in 

overleg met de fabrikant / leverancier worden vastgesteld; 
− maximaal toegestane toerental pomp; 
− aanlopen van pomp middels toepassing frequentieregelaar toegestaan, waarbij extra 

eisen aan de zo ontstane watervoorziening worden gesteld (zie toepassingsgebied); 
− de zogenaamde afpomping van de bron gedurende 60 minuten uitvoeren waarbij 

binnen 15 minuten de verlaging van het peil maximaal wordt geacht te zijn en de 
daarop volgende resterende 45 minuten nog maximaal 5% mag zakken. 

 
Het bronpompsysteem moet worden voorzien van een beveiliging welke voorkomt dat de 
elektromotor van de bronpomp beschadigt indien er geen of te weinig water van het 
bronpompsysteem wordt afgenomen. De juiste hoeveelheid afstemmen conform opgave 
fabrikant. 
De werking van de beveiliging mag de juiste hoeveelheid bluswater naar de geopende 
sprinklers niet nadelig beïnvloeden. 
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3.5 Verhouding sprinklerinstallateur en bronboorbedrijf 
Het bronboorbedrijf moet als onderaannemer van de sprinklerinstallateur de 
bronpompinstallatie aanleggen. Hiervoor gelden de voorwaarden voor uitbesteding uit het 
certificatieschema voor de sprinklerinstallateur.  

 
3.6 Opleveringsdocument sprinklerinstallateur en bronboorbedrijf 

Het opleveringsdocument moet minimaal de volgende informatie bevatten: 
− de installatiekarakteristiek van het ongunstigste sproeivlak; 
− de minimaal vereiste druk van het ongunstigste sproeivlak; 
− de installatiekarakteristiek van het gunstigste sproeivlak; 
− de plaats waar de karakteristiek en druk zijn gespecificeerd (de bronkop); 
− overzicht toegepaste materialen bron en bronpomp; 
− documentatie bronpomp; 
− overzicht grondmonsters in relatie tot geboorde bron; 
− grondwatermonsterlijst t.b.v. verifiëring gestelde eisen VAS; 
− afpomping bron bij 100% capaciteit gedurende vereiste tijd als genoemd onder 3.4. 

 
3.7 Ontwerp, verificatie en validatie 

Het ontwerp van het bronpompsysteem vormt een integraal onderdeel van het ontwerp 
van de sprinklerinstallatie.  

 
De verificatie en validatie van het ontwerp van de gerealiseerde bron moeten door het 
bronboorbedrijf worden uitgevoerd. De verificatie en validatie van de raakvlakken tussen 
de bronpompsysteem en de sprinklerinstallatie vallen onder de verantwoording van de 
sprinklerinstallateur. 

 
3.8 Opleveringsdocument bronpompsysteem 

Het opleveringsdocument van het bronpompsysteem vormt een integraal onderdeel van 
de As-built documentatie van de sprinklerinstallatie. 

 
 

 




