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MEMORANDUM 53 

Yermogensbepaling van diesel- en elektromotoren voor de aandrijving van sprinklerpompen en 
toerentallen van dieselmotoren voor sprinklertoepassingen. 

Datum: 6 januari 1997 

I . Inleiding 

Dit document is bedoeld als richtlijn bij het bepalen van vermogens voor diesel- en 
elektromotoren voor automatische sprinklerinstallaties . Tevens worden voor dieselmotoren 
richtlijnen gegeven ten aanzien van toerentallen . 

De in dit memorandum omschreven richtlijnen hebben onder meer betrekking op de inhoud 
van de paragrafen 4.6; 4.7 ; 6 .12 van het huidige VAS voorschrift (1987 met wijzigingen tot 
en met juli 1996) en de memoranda 42 & 44. De voorschriften waarover dit memorandum 
geen bepalingen geeft blijven van kracht . 

2. Vermogensáepaling van een dieselmotor 

2.1 Voor de vermogensbepaling van een dieselmotor dient te worden uitgegaan van het volgens 
IS03046-1 :1995(E) bepaalde Fuel Stop Power Vermogen opgegeven door de motorfabrikant 
voor de toepassing in automarische sprinklerinstallaties. 
Dit ISO Fuel Stop Power Vermogen verminderd met 10 procent is het (VAS-) Ontwerp-
vermogen van de dieselmotor. 

2.2 Het (VAS-) Ontwerp-vermogen van de dieselmotor dient teinninste 10 procent hoger te zijn 
dan het, onder alle omstandigheden, maximale door de pomp opgenomen vermogen. 

3. Toerentallen van een dieselmotor 

In het belang van de algehele betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en een aanvaardbaar 
trillingsniveau van een dieselmotor dient het maximale toerental beperkt te worden tot het 
maxunale toerental opgegeven door de motorfabrikant met dien verstande dat het maximale 
toerental niet meer dan 2400('~ omwentelingen per minuut mag zijn . 

' Voorts dient een dieselmotor te zijn voorzien van een regulateur die in staat is het toerental 
van de motor, met gekoppelde pomp, binnen een regelgebied van ± 5 procent tussen de 
situatie van gesloten persafsluiter en maximale belasting te kttnnen regelen . 

Noot o): Dit getal is exclusief de ± 5 procent tolerantie die tot stand komt door de 
regulateur. Bij nullast mag het toerental derhalve nooit hoger zijn dan 2520 
omwentelingen per minuut. 

4 . Yermogensbepaling van een elekiromotor 

4 .1 Voor de vermogensbepaling van een elektromotor dient te worden uitgegaan van het IEC-Sl 
vermogen opgegeven door de motorfabrikant voor de toepassing in automatische 
sprinklerinstailaties . 
Dit vermogen is het ontwerp-vermogen van de elektromotor. 

'4:2 ` Het onriverp-vermogen van een elektromotor dient temninste 10 procant hoger te zijn dan het, 
onder alle omstandigheden, maximale door de pomp opgenomen vermogen, waarbij rekening 
dient te worden gehouden met de toeren-koppel-karakteristiek . 




