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MEMORANDUM 42 

Ontwerprichtlijn t.b.v. de elektrische installatie voor een door 
een elektromotor aan gedreven sprinklerpomp. 

In dit memorandum worden ontwerprichtlijnen gegeven ten behoeve van de 
elektrische installatie van een door een elektromotor aangedreven sprinklerpomp. 

Hoogachtend, 
Nationaal Centrum voor Preventie 
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ONTWERPRICHTLIJN TEN BEHOEVE VAN DE ELEKTRISCHE 

INSTALLATIE VOOR EEN DOOR EEN ELEKTROMOTOR AANGEDREVEN SPRINKLERPOMP 

Gebaseerd op de Voorachriften voor Automatische Sprinklerinstallaties, 
uitgegeven in 1987 door het Bureau voor Sprinklerbeveiliging . (VAS-1987) 

INLEIDING 

Ten einde de nodige uniformiteit te bereiken bij het ontwerpen van de 
elektrische installatie voor een door een elektromotor aangedreven sprink-
lerpomp, is het noodzakelijk de uitgangspunten, die moeten leiden tot het 
uiteindelijke ontwerp, steeds op dezelfde wijze te hanteren . 

Hiertoe zijn, afhankelijk van de wijze van beveiligen van de installatie en 
van de motor van de sprinklerpomp, twee "stap voor stap" methoden aangegeven 
waarmee de noodzakelijke ontwerpgegevens kunnen worden bepaald . 

Het verschil tussen de beide methoden is, dat bij de eerste methode (zie het 
principeschema van figuur 1) in de sprinklerschakelkast geen onderbeveiliging 
van het pompmotorcircuit is toegepast, terwijl bij de tweede methode . (zie 
figuur 2) deze onderbeveiliging wel aanwezig is . 
Uit economische overwegingen verdient de toepassing van de eerste methode de 
voorkeur . Plaatselijke omstandigheden kunnen de toepassing van de tweede 
methode echter noodzakelijk maken . 

Als onderdeel van deze ontwerprichtlijn zijn twee ontwerptabellen opgesteld 
op basis van de meest gangbare omstandigheden en uitgangspunten, waarmee in 
een groot aantal gevallen de ontwerpgegevens op eenvoudige wijze kunnen 
worden vastgesteld . 

Uitdrukkeliik zij vermeld, dat deze ontwerptabellen uitsluitend mogen worden 
toegepast indien de in de tekst en bij de ontwerptabellen vermelde criteria 
van toepassing zijn . 

Indien deze criteria niet van toepassing zijn, b .v . bij afwijkende motorge-
gevens, bij smeltveiligheden van een ander fabrikaat, bij een andere wijze 
van leidingaanleg e .d ., kunnen de ontwerptabellen dus niet zonder meer worden 
toegepast . 
In dergelijke gevallen dient men met behulp van de beschreven methoden van 
aanpak de ontwerpgegevens van de elektrische installatie te bepalen op basis 
van de afwijkende criteria . 

Vooralsnog heeft deze ontwerprichtlijn uitsluitend betrekking op de dimensio-
nering van de bekabeling (voedingskabel en kabels tussen sprinklerschakelkast 
en pompmotor) alsmede op de daarmee samenhangende smeltveiligheden . 
In een later stadium zullen de dimensionering van de interne bekabeling van 
de sprinklerschakelkast en de vereiste schakelvermogens van de (mag-
neet)schakelaars e .d . aan dé ontwerpr3chtlijn worden toegevoegd . 

NB . Indien uit het vervolg van deze ontwerprichtlijn blijkt dat de leidin-
gen naar de sprinklerpompmotor een grotere aderdoorsnede hebben dan 
waarvoor de aansluitkast van de motor is bedoeld, moet de motor van een 
vergrote aansluitkast worden voorzien . 
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1 Methode van aanpak volgens fi¢uur 1 op bladziide 6 

1 .1 Leiding tussen hoofdverdeelinrichting en sprinklerschakelkast 

1 .1 .1 Bepaal de nominale motorstroom IN van de sprinklerpompmotor op 
basis van het nominale vermogen van de motor . 

1 .1 .2 Bepaal de ILx (ILOCkBd Rotox ) ;dit is de stroom bij geblokkeerde 
rotor . 

In ontwerptabel 1 is uitgegaan van ILR = 7 x IN . 

1 .1 .3 Bepaal de stroom I., van de hulpgroepen . 
Deze Ii�, moet worden gebaseerd op het geïnstalleerde vermogen van 
de hulpgroepen, dus niet op de waarden van de beveiligingen van 
deze groepen . 

In ontwerptabel 1 is uitgegaan van I., = 10 A . 

1 .1 .4 Selecteer uit de stroom/tijd karakteristiek van het desbetref-
fende type smeltveiligheid de nominale stroom IN� van de smeltvei-
ligheden A, er van uitgaande dat gedurende minimaal 10 s de som 
van de stromen ILR en Ii�, moet kunnen worden gevoerd . 

In ontwerptabel 1 is uitgegaan van kortsluitvaste smeltveilighe-
den van het fabrikaat Holec, type Isodin gG, uit de volgende DIN-
reeksen : 

2 A- 160 A : DIN 00 
200 A - 250 A : DIN I 
315 A - 400 A : DIN II 
450 A - 630 A : DIN III . 

1 .1 .5 Bij de gekozen INA van de smeltveiligheden A behoort volgens tabel 
53 A uit de NEN 1010 de IZ, zijnde de toelaatbare stroom in de 
leiding . 

1 .1 .6 Uit één van de tabellen 52 A (bij beschermde aanleg), 52 C (bij 
open aanleg) of 52 H (bij aanleg in de grond) uit de NEN 1010 kan 
een aderdoorsnede S. van de leidingen C worden geselecteerd, waar-
van de IZ groter of gelijk is aan de sub 1 .1 .5 gevonden IZ, echter 
met dien verstande, dat deze IZ eerst nog moet worden gecorrigeerd 
met de factoren uit de volgende tabellen uit de NEN 1010 : 

- 52 B, 52 D of 52 J voor wat de invloed van bij elkaar 
gelegde leidingen betreft, 

- 52 G of 52 K voor wat de invloed van afwijkende omgevings-
of grondtemperatuur betreft en 

- 52 L voor wat de invloed van afwijkende specifieke warm-
teweerstand van de grond betreft . 
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De genoemde correctie van IZ geschiedt door de oorspronkelijke 
waarde te delen door het produkt van de uit de tabellen afgeleide 
factoren . 

NS . Er is bewust voor deze (meer praktische) methode van corri-
geren gekozen, hoewel deze methode afwijkt van de letter-
lijke tekst in de NEN 1010 . 

In ontwerptabel 1 is uitgegaan van : 

- een VG-YMvKas mb kabel met drie belaste aders, bovengronds 
gelegd op een open kabelrek of goot met openingen in de 
bodem (tabel 52 C uit de NEN 1010) 

- correctiefactor 1, gebaseerd op een afzonderlijk gelegde 
voedingskabel en een omgevingstemperatuur van 30 °C . 

1 .1 .7 Aan de hand van tabel 53 C en figuur 47 G uit de NEN 1010 dient 
te worden gecontroleerd of de maximaal toegestane lengte van de 
leiding niet wordt overschreden . 

In ontwerptabel 1 is uitgegaan van een maximale lengte van de 
motorkabels (leidingen tussen sprinklerschakelkast en sprinkler-
pompmotor) van 10 m . 
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1 .2 Leidingen tussen sprinklerschakelkast en sprinklerpompmotor . 

1 .2 .1 Bij de gekozen smeltveiligheden A behoort volgens tabel 53 A uit 
de NEN 1010 een ZZH van de leidingen H . Dit is overigens dezelfde 
waarde als de sub 1 .1 .5 genoemde waarde . 

1 .2 .2 Tengevolge van de invloed van de ster-driehoekschakelaar mag voor 
de IZx van de leidingen K worden gerekend met : 

IyK = 0,58 x IZH . 

1 .2 .3 Uit één van de tabellen 52 A (bij beschermde aanleg) of 52 C (bij 
open aanleg) van de NEN 1010 kan een aderdoorsnede Sx van de lei-
dingen R worden geselecteerd, waarvan de IZ groter of gelijk is 
aan de sub 1 .2 .2 gevonden IzK, echter met dien verstande, dat déze 
izx eerst nog moet worden gecorrigeerd met de factoren uit de 
volgende tabellen uit de NEN 1010 : 

- 52 B of 52 D voor wat de invloed van bij elkaar gelegde 
: leidingen betreft en 

- 52 G voor wat de invloed van afwijkende omgevingstempe-
ratuur betreft . 

De genoemde correctie van IZR geschiedt door de oorspronkelijke 
waarde te delen door het produkt van de uit de tabellen afgeleide 
factoren . (Zie tevens sub 1.1 .6) . 

In ontwerptabel 1 is uitgegaan van : 

- VG-YMvKas mb kabels, elk met drie belaste aders, boven-
gronds gelegd op een open kabelrek of goot met openingen 
in de bodem (tabel 52 C uit de NEN 1010) 

- correctiefactor 1, gebaseerd op twee op enige afstand van 
elkaar gelegde kabels (de afstand tussen de kabels bedraagt 
ten minste tweemaal de diameter van de kabels) en een 
omgevingstemperatuur van 30 °C . 
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ONTWERPTABEL 1 - AANSLUITING SPRIDTKI.ERPOMPMOTOR ZONDER ONDERSEVEILIGING IN 
SPRINKLERSCHAKELRAST (ZIE FIG . 1) 

P¢om 
(kW) 

IaOm 
(A) 

ILR 
(A) 

IL&+NH 
(A) 

INA 
(A) 

SC 

(mm2) 
SR 

(mmz) 
lpigx 
(m) 

7,5 15,5 109 119 50 10 4 89 

11 22,5 158 168 50 10 4 89 

15 30 210 220 63 10 6 75 

18,5 36 252 262 80 16 6 85 

22 43 301 311 80 16 6 SS 

30 58 406 416 100 25 10 110 

37 72 504 514 125 35 16 124 I 

45 85 595 605 160 50 25 142 

55 104 728 738 160 50 25 142 

75 142 994 1 .004 225 95 35 154 

90 169 1 .183 1 .193 250 95 50 163 

110 204 1 .428 1 .438 315 150 70 178 

132 243 1 .701 1 .711 355 150 70 137 

160 292 2 .044 2 .054 400 185 95 162 

200~ 368 ~2 .576 I 2 .586 T 500 I 2x120 120 208 

De tabel is gebaseerd op : 

Pnom " nominaal vermogen van de sprinklerpompmotor 
InoM . nominale stroom van de sprinklerpompmotor conform DIN 42673 
ILR . stroom bij geblokkeerde rotor (7 x Iaos) 

IN� . nominale stroom van de mespatronen in de hoofdverdeling 

mespatronen fabrikaat Holec, Isodin P851, type gG en DIN grootte : 

tot 160 A DIN 00 
200 t/m 250 A DIN I 
315 t/m 400 A DIN II 
450 t/m 630 A DIN III 

INR . nominale stroom hulpgroepen max . 10 A 
Se , doorsnede voedingskabel (VG-YMvKas mb op open kabelrek of goot 

met openingen in de bodem, afzonderlijk gelegd en omgevingstempe-
ratuur 30°C) 

SK . doorsnede motorkabels (V6-YMvKas mb op open kabelrek of goot met 
openingen in de bodem, afzonderlijk gelegde kabels en omgevings-
temperatuur 30°C) 

11~ . maxímale lengte van de voedingskabel C (lengte van de motorkabels 
maximaal 10 m .) 
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2 Methode van aannak volgens fipuur 2 oR bladziide 11 

2 .1 Leiding tussen hoofdverdeelinrichting en sprinklerschakelkast . 

2 .1 .1 Bepaal de nominale motorstroom IN van de sprinklerpompmotor op 
basis van het nominale vermogen van de motor . 

2 .1 .2 Bepaal de ILR (ILOCkaa Rotor) ; dit is de stroom bij geblokkeerde 
rotor . 

In ontwerptabel 2 is uitgegaan van ILR = 7 x Ix. 

2 .1 .3 Selecteer uit de stroom/tijd karakteristiek van het desbetref-
fende type smeltveiligheid de nominale stroom I., van de smeltvei-
ligheden E af, ervan uitgaande dat gedurende minimaal 10 s de 
stroom ILR moet kunnen worden gevoerd. 

In ontwerptabel 2 is uitgegaan van smeltveiligheden van het 
fabrikaat Holec, type Isodin gG, uit de volgende DIN-reeksen : 

2 A - 160 A : DIN 00 
200 A - 250 A : DIN I 
315 A - 400 A : DIN ZI 
450 A - 630 A : DIN II2 . 

2 .1 .4 Bepaal aan de hand van de selectiviteitstabel de nominale stroom 
INA van de smeltveiligheden A, er van uitgaande, dat de smeltvei-
ligheden E selectief moeten zijn ten opzichte van de smeltveilig-
heden A . 

In ontwerptabel 2 is uitgegaan van kortsluitvaste smeltveilighe-
den van het fabrikaat Holec, type Isodin gF uit de sub 2 .1 .3 
genoemde DIN-reeksen . 

2 .1 .5 Controleer of de gekozen smeltveiligheden A ook toereikend zijn 
met betrekking tot de extra stroom II,H van de hulpgroepen. 
Deze 2., moet worden gebaseerd op het geïnstalleerde vermogen van 

, -? de hulpgroepen, dus niet op de waarden van de beveiligingen van 
deze groepen . 

In ontwerptabel 2 is uitgegaan van I,. = 10 A . 

2 .1 .6 Bij de gekozen IN� van de smeltveiligheden A behoort volgens tabel 
53 A uit de NEN 1010 de IZ, zijnde de toelaatbare stroom in de 
leiding . 
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2 .1 .7 Uit één van de tabellen 52 A (bij beschermde aanleg), 52 C (bij 
open aanleg) of 52 H (bij aanleg in de grond) uit de NEN 1010 kan 
een aderdoorsnede S. van de leidingen C worden geselecteerd, waar-
van de IZ groter of gelijk is aan de sub 2 .1 .6 gevonden IZ, echter 
met dien verstande, dat deze IZ eerst nog moet worden gecorrigeerd 
met de factoren uit de volgende tabellen uit de NEN 1010 : 

- 52 B, 52 D of 52 J voor wat de invloed van hij elkaar 
gelegde leidingen betreft 

- 52 G of 52 K voor wat de invloed van afwijkende omgevings-
of grondtemperatuur betreft en 

- 52 L voor wat de invloed van afwijkende specifieke warm-
teweerstand van de grond betreft . 

De genoemde correctie van IZ geschiedt door de oorspronkelijke 
waarde te delen door het produkt van de uit de tabellen afgeleide 
factoren . 

NB . Er is bewuat voor deze (meer praktische) methode van corri-
geren gekozen, hoewel deze methode afwijkt van de letter-
lijke tekst in de NEN 1010 . 

In ontwerptabel 2 is uitgegaan van : 

- een VG-YMvKas mb kabel met drie belaste aders, bovengronds 
gelegd op een open kabelrek of goot met openingen in de 
bodem (tabel 52 C uit de NEN 1010) 

- correctiefactor 1, gebaseerd op een afzonderlijk gelegde 
voedingskabel en een omgevingstemperatuur van 30 °C . 

2 .1 .8 Aan de hand van tabel 53 C uit de NEN 1010 dient te worden gecon-
troleerd of de maximaal toegestane lengte van de leiding niet 
wordt overschreden . 
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2 .2 Leidingen tussen sprinklerschakelkast en sprinklerpompmotor . 

2 .2 .1 Bij de gekozen smeltveiligheden E behoort volgens tabel 53 A uit 
de NEN 1010 een IZH van de leidingen H . 

2 .2 .2 Tengevolge van de invloed van de ster-driehoekschakelaar mag voor 
de IZK van de leidingen K worden gerekend met : 
izx = 0,58 g IZH . 

2 .2 .3 Uit één van de tabellen 52 A (bij beschermde aanleg) of 52 C (bij 
open aanleg) uit de NEN 1010 kan een aderdoorsnede Sx van de lei-
dingen K worden geaelecteerd, waarvan de IZ groter of gelijk is 
aan de sub 2 .2 .2 gevonden IZx, echter met dien verstande, dat deze 
Izx eerst nog moet worden gecorrigeerd met de factoren uit de 
volgende tabellen uit de NEN 1010 : 

- 52 B of 52 D voor wat de invloed van bij elkaar gelegde 
leidingen betreft en 

, - 52 G voor wat de invloed van afwijkende omgevingstempe-
ratuur betreft . 

De genoemde correctie van IzK geschiedt door de oorspronkelijke 
waarde te delen door het produkt van de uit de tabellen afgeleide 
factoren. (Zie tevens sub 2 .1 .7) . 

In ontwerptahel 2 is uitgegaan van : 

- VG-YMvKas mb kabels, elk met drie belaste aders, boven-
gronds gelegd op een open kabelrek of goot met openingen in 
de bodem (tabel 52 C uit de NEN 1010) 

- correctiefactor 1, gebaseerd op twee op enige afstand van 
elkaar gelegde kabels (de afstand tussen de kabels bedraagt 
ten minste tweemaal de diameter van de kabels) en een 
omgevingstemperatuur van 30 °C . 
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FIGUUR 2 : PRINCIPESCHEMA AANSLUITING SPRINKLERPOMPMOTOR MET ONDERBEVEILIGING IN SPRINKLERSCHAKELKAST 



ONTWERPTABEL 2 - AANSLUITING SPRINKLERPOMPMOTOR MET ONDERBEVEILIGING IN 
SPRINKLERSCHAKELKAST (ZIE FIG . 2) 

:i 

Pnom 
(kW) 

Iaom 
(A) 

iLR 
(A) 

INE 
(A) 

ILR3NN 
(A) 

INA 
(A) 

SC 
(mmz) 

SK 
(mmZ) 

lmax 
(m) 

7,5 15,5 109 50 119 63 10 4 92 

11 22,5 158 50 168 63 10 4 92 

15 30 210 63 220 80 16 6 116 

18,5 36 252 80 262 125 35 6 146 

22 43 301 80 311 125 35 6 146 

30 58 406 100 416 125 35 10 146 

37 72 504 125 514 160 50 16 163 

45 85 595 160 605 200 70 25 175 

55 104 728 160 738 200 70 25 175 

75 142 994 225 1 .004 250 95 35 182 

90 169 1.183 250 1 .193 315 150 50 197 

110 204 1.428 315 1.438 400 185 70 179 

132 243 1 .701 355 1 .711 500 2x120 70 212 

160 292 2 .044 400 2 .054 630 2x185 95 194 

200 368 2 .576 500 2 .586 630 2x185 120 194 

De tabel is gebaseerd op : 

Pao� . nominaal vermogen van de sprinklerpompmotor 
I. . nominale stroom van de sprinklerpompmotor conform DIN 42673 
ILx . stroom bij geblokkeerde rotor (7 x I.) 

I14E . nominale stroom van de mespatronen in de schakelkast 
IN� . nominale stroom van de mespatronen in de hoofdverdeling 

mespatronen fabrikaat Holec, 
Isodin - IN£ : P851, type gG 

- INA : P852, type gF 
en DIN grootte : 

tot 160 A DIN 00 
200 t/m 250 A DIN I 
315 t/m 400 A DIN II 
450 t/m 630 A DIN III 

IN� . nominale stroom hulpgroepen max . 10 A 
Se . doorsnede voedingskabel (VG-YMvKas mb op open kabelrek of goot 

met openingen in de bodem, afzonderlijk gelegd en omgevingstempe-
ratuur 30°C) 

SX . doorsnede motorkabels (VG-YMvICas mb op open kabelrek of goot met 
openingen in de bodem, afzonderlijk gelegde kabels en omgevings-
temperatuur 30°C) 

lm~ . maximale lengte van de voedingskabel C 
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tijd/sVoomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
Isodin-P851-00, type gG, 2 t/m 35A 

in 4 
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t go ild/stroomkarakteristiek bg 50OV, van mespatroon, 
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tijd/stroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
Isodin-P851-0, type gG,16 t/m 35A 

In4 
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tijd/stroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
Isodin-P851-1 type gG, 35 t/m 250A 

. 
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tijd/stroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
Isodin-P851-2, type gG, 315 t/m 400A 
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tijd/stroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
Isodin-P851-3 type gG, 450 t/m 630A 
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tijd/stroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
Isodin-P852-00, type 9F,10 t/m 25A 
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tijdlstroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
tsodin-P852-00, type 9F, 35 tlm 160A 

4n5 

~4 

Memorandum 42 blad 21 van 26 bladen 



tijd/stroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
Isodin-P852-0, type 9F,16 t/m 160A 
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tijdistroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, 
Isodin-P852-1, type gF, 35 Um 250A 
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tijd/stroomkarakteristiek bij 500V, van mESpatroon, 
Isodin-P852-2, type gF, 315 t/m 400A 
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tijd/stroomkarakteristiek bij 500V, van mespatroon, Isodin-P852-3, type gF, 450 t/m 630A 
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Memorandum 42 blad 25 van 26 bladen 




