
MEMORANDUM 56 

SPRINKLERS IN LOZE RUIMTEN 

December 2002 

Naar aanleiding van herhaaldelijke verzoeken uit de markt om de voorschriften te 
herzien ten aanzien van loze ruimten treft u hierbij de aangepaste clausule 5.7 
(' sprinklers in loze ruimten') uit de VAS aan alsmede een in dit kader herschreven 
clausule 5.5.4.2 . 

Deze herziening is opgesteld door het College van Deskundigen in 1999 en de 
Werkgroep ̀ C' van de gezamenlijke Commissie van Deskundigen van het 
Nationaal Centnun voor Preventie en het Loss Prevention Certification Board in 
2002. 

Bij nieuw op te stellen Prograiiiiiia's van Eisen zijn deze aangepaste clausules 
direct van kracht . Voor projecten die reeds in opdracht zijn geldt een 
ingangsdatum waarop deze aangepaste clausules van kracht zijn van 1 januari 
2003. 
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MEMORANDUM 56 

SPRINKLERS IN LOZE RUIMTEN 

5.7 Sprinklers in loze ruimten. 

5.7.1 Behoudens de in de hierna genoemde gevallen moeten in elke loze ruimte 
sprinklers worden aangebracht. 

5 .7.2 Sprinklers in plafondruimten, dakruimten en vloerruimten . 
j 

Definities : 

Plafondruimte : Een ruimte gelegen tussen een gesloten verlaagd plafond en de 
bovenliggende vloer. 

Dalavimte : Een ruimte gelegen tussen een gesloten verlaagd plafond en het 
bovenliggende dak. 

Vloeituiinte : Een ruimte gelegen tussen een gesloten verhoogde vloer en de 
onderliggende vloer, alsmede een lavipruimte onder een begane 
grondvloer. 

Opmerking: Voor de ruimten als hierboven genoemd geldt het volgende : 
- De ruimte mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden ; 
- De ruunte mag niet worden gebruikt voor opslag ; 
- Er mag zich in de ruimte geen wil verzamelen. 

5.7.2.1 Geen sprinklers behoeven te worden aangebracht in een plafond-, dak-, of vloerruimte 
indien de vrije hoogte lriervan kleiner dan of gelijk is aan 300 mm. 

5.7.2 .2 Indien de vrije hoogte van een plafond-, dak-, of vloerruimte gelegen is tussen de 300 
mm en 800 mm moeten slechts sprinklers worden aangebracht indien : 
- de kans op het ontstaan van brand mogelijk is, of 
- de ruimte brandbare materialen bevat, of 
- de conshuctie van de ruimte brandbare materialen bevat. 

Opmerking: Indien aan een van de drie bovenstaande voorwaarden wordt 
voldaan, maar sprinklers niet wenselijk zijn, dan dient de ruimte te 
worden verdeeld in compartimenten van ten hoogste IS x 15 meter. 
De compartimentering dient in dit geval een brandwerendheid te bezitten 
van minimaal 60 minuten . 
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59.2.3 Indien de vrije hoogte van een plafond-, dak-, of vloerruimte meer dan 800 mm bedraagt 
dienen hierin sprinklers te worden aangebracht. 

In dergelijke ruimten hoeven geen sprinklers te worden aangebracht indien aan alle 
hierna volgende voorwaarden wordt voldaan : 
- Elke scheidingswand in de plafond-, dak-, of vloerruimte moet een brandwerendheid 

hebben van minimaa160 minuten 
- Het hiema volgende moet onbrandbaar zijn : 

-de complete dak-, vloer-, of plafondconshuctie inclusief draagconstructie 
en bevestigingsmaterialen . 

- thermische en akoestische isolatiematerialen . 
- kanalen, inclusief alle (flexibele) aansluitingen. 
- leidingwerk. 

- Elektrische kabels, ongeacht voltage, moeten van het type'moeilijk brandbaar' zijn, 
dan wel zijn gelegd in gesloten onbrandbare goot of buis . 

- Verlaagde plafonds en verhoogde vloeren moeten een geheel gesloten karakter 
hebben . 
Hiermee wordt bedoeld dat het plafond of de vloer over het gehele oppervlak voor 
tetUninste 95% gesloten dient te zijn, waarbij eventueel aanwezige openingen 
gelijlana6g over het gehele oppervlak moeten zijn verdeeld . Openingen groter dan 
200 cm2 zijn niet toegestaan. 

- Permanente openingen naar naastgelegen ruimte(n) zijn niet toégestaan. 
- In de ruimten mag het hiema volgende niet aanwezig zijn: 

- leidingen gewld met brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of zuwstof. 
- ontstekingsbronnen. 

- : Daarnaast geldt voor vloerruimten ook nog de volgende bepaling : 
- Er mogen op de vloer boven die ruimte geen brandbare vloeistoffen of stoffen die bij 
brand vloeibaar worden opgeslagen worden . 

59.3 Geen sprinklers behoeven te worden aangebracht in een loze ruimte waarin de kans op 
het ontstaan van brand niet waarschijnlijk is, gelegen tussen rivee wanden, waarvan de 
onderlinge afstand kleiner is dan 800 mm, indien die ruimte zich niet over meer dan een 
verdieping uitsuekt en door verticale schotten van onbrandbaar materiaal in 
compaitimenten van ten hoogste I S m lengte is verdeeld. 

5.7.4 Indien in een loze ruimte, die niets anders bevat dan waterleidingen, elekirische leidingen 
of onbrandbare kanalen voor luchtbehandeling, sprinklers moeten worden aangebracht, 
mogen, ook bij een sprinklerinstallaBe klasse N of H, sprinklers van 10 mm nominaal 
worden toegepast met een sproeivlak per sprinkler van 21 m2. In andere loze ruimten 
mogen bij een sprinklerinstallarie klasse N of H eveneens sprinklers van 10 mm nominaal 
worden toegepast, maar met een sproeivlak per sprinkler van ten hoogste 12 m2. 

Aanpassing clausule 5.5.4.2 

Wanneer onder verlaagde plafonds sprinklers worden aangebracht moet de gehele 
plafondconsWCtie een zodanige brandwerendheid en mechanische sterkte bezitten dat het gesloten 
karakter almede de vormvastheid hiervan minimaal behouden blijft tot het moment dat de 
sprinklers worden geactiveerd . 
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