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MEMORANDUM 37 

Automatische sprinklerinstallatie en Rook- en warmteafvoer (RWA) 
of Klimaatbeheersing in industrie en winkelcentra. 

Dit memorandum geeft aan wanneer bij een automatische sprinklerinstallatie en 
onder wellce condities een Rook- en warmteafvoer- (RWA) of een 
Klimaatbeheersingssysteem mag worden toegepast . 

ALGEMEEN 

RWA 
Een RWA-installatie is bedoeld om bij een eventuele brand warmte/rook af te 
voeren . Belangrijk luerbij is dat het ontwerp en de aanleg geschiedt 
overeenkomstig de hiervoor uitgegeven normen. In de praktijk wordt een RWA-
installarie ook wel gebruikt om bv. zonnewarmte/productiewarxnte af te voeren. 

Klunaatbeheersingssysteem 
Een Klimaatbeheersingsysteem is daarentegen duidelijk bedoeld om zonnewarmte 
cq productiewarmte af te voeren en kan derhalve IVIET per definirie fungeren als 
RWA-installatie. 

Het in werking treden van de sprinklers mag niet nadelig worden 
beïnvloed door het RWA/Klimaatbeheersingssysteem . 

Als CPR15-2/3 van toepassing is, mag een automatische 
sprinklerinstallatie niet worden gecombineerd met een RWA-systeem . 



RWA-automatisch NIET toegestaan 
In de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) wordt onder punt 
3.1 .11 het volgende gesteld : 

"Daar waar gebouwen zijn of worden voorzien van een automatische 
sprinklerinstallatie is een systeem van of een combinatie met automatische 
brand/rookventilatie niet toègestaan" . 

RWA-handbediend WEL toegestaan 
De RWA-systemen mogen niet zijn uitgevoerd met smeltzekeringen en mogen niet 
worden aangestuurd door middel van een detecriesysteem (bijvoorbeeld rookmelders) . 

In geval van een calamiteit moet/kan door de brandweer het RWA-systeem handmatig 
worden bediend cq in werking worden gesteld . 

Klimaatbeheersingssysteem 
In de VAS wordt onder punt 3 .1 .10 het volgende gesteld : 

"Het transport van brandbare goederen, -vloeistoffen, -gas en/of de mechanische 
ventilatie moet bij het in werking treden van de sprinklerinstallatie automatisch 
worden gestopt. 

Het Klimaatbeheersingssysteem moet automatisch sluiten cq stoppen bij het in werking 
treden van de sprinklerinstallatie . 
Opmerking : In kantoren e.d. kan mogelijk warden geëist dat de 

ventilatie/klimaatbeheérsingssystemen in functie blijven, hierbij zal de re-
circulatie geheel moeten worden gesloten. 



PASSAGE GEBIEDEN IN WINKELCENTRA 

Tijdens openin sg uren van de winkels wordt het klimaatbeheersingssvsteem of de RWA-
installatie automatisch in bedrijf gehouden en's zomers gedurende deze openingsuren 
tevens benut om warmte uit de overkapping (zon-instraling) af te voeren . 

Buiten onenin se uren van de winkels werkt het klimaatbeheersingssysteem of de RWA-
installatie NIET automatisch . Voor zover het een RWA-installatie betreft, kan de 
brandweer in geval van een calamiteit de RWA-installatie met de hand in werking stellen . 

Opmerking 
Bij gecombineerde RWA/Kiimaatbeheersingsystemen dienen de stunrFuiicties als 
hieronder weergegeven duidelijk te worden geregeld en gecontroleerd / geïnspecteerd . 

Sturing klimaatbeheersing * temperatuur hoog (openen) 
' laag (sluiten) 

* regen sluiten 
* overdag open/dicht 
* 's nachts dicht 

als RWA-installatie * normaal gesloten 

* bij brand 
branddetectie rookdetectie bpenen 
temperatuur openen 
handmatig openen 




