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MEMORANDUM 57A 
 

HET BEPROEVEN VAN DROGE SPRINKLERS, 
MOEDERSPRINKLERS (CONTROLS) EN DOPPELSPRINKLERS 

(SAFETY TWIN SPRINKLERS) 
 

 
1 Inleiding 

Dit Memorandum vervangt Memorandum 57 vanaf 1 januari 2008. 
 
2 Achtergrond 

Als gevolg van het niet in werking treden van een aantal droge sprinklers in de USA heeft 
Underwriters Laboratories (UL) vanaf 1998 een groot aantal beproevingen uitgevoerd van 
dit type sprinkler. Deze sprinklers zijn uit  bestaande installaties gehaald.  
Uit deze beproevingen is gebleken dat een groot aantal sprinklers pas in werking trad bij 
een hogere druk dan beschikbaar was in de onderhavige installatie.  
Volgens UL moet de oorzaak gezocht worden in zowel interne als externe factoren zoals O-
ringproblemen, incorrecte montage, gebrek aan onderhoud, vervuiling van het water, 
corrosie, metallurgische reacties, blootstelling aan buitensporige omgevingscondities etc. 
Deze oorzaken kunnen zowel individueel als in combinatie voorkomen. 
In totaal heeft UL meer dan 600 droge sprinklers beproefd, afkomstig uit ca. 80 systemen. 
Circa 50% hiervan trad niet in werking bij de minimale druk van 50 kPa zoals NFPA 13 
voorschrijft; 23% trad pas in werking bij een druk van meer dan 280 kPa. Sommige traden 
helemaal niet in werking. Het probleem doet zich in principe voor bij alle merken en typen 
droge sprinklers (dry-pendent, dry-upright, horizontal dry sprinklers etc.) 
Ook in Nederland zijn inmiddels gevallen bekend van droge sprinklers die niet in werking 
traden nadat het hittegevoelig element was geactiveerd. 

 
3 Besluit Commissie van Deskundigen 

Gezien het bovenstaande heeft de Commissie van Deskundigen besloten dat voor het 
beproeven van droge sprinklers, moedersprinklers (controls) en doppelsprinklers (safety 
twin sprinklers) het onderhavige Memorandum (gebaseerd op paragraaf 5.3 van NFPA 25 
edition 2008) moet worden aangehouden.  

 
Toelichting 
Het Memorandum geldt ook voor moedersprinklers (Controls) en doppelsprinklers (twin safety sprinklers) 
aangezien deze op een aantal punten gelijkenis vertonen met droge sprinklers.  
 
Het gegeven of moedersprinklers of doppelsprinklers al dan niet O-ringen bevatten is voor Memorandum 57A 
niet van belang. 
 
Het “sprinklerreplacement” programma van Tyco (Central, Gem, Star) prevaleert. Dit houdt in dat sprinklers 
die binnen dit “sprinklerreplacement” programma vallen, moeten worden vervangen. 
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4 Eisen 

 
4.1 Vervanging of steekproefbeproeving 

Droge sprinklers, moedersprinklers en doppelsprinklers die 10 jaar of langer in een 
installatie gemonteerd zijn geweest, moeten worden vervangen of er moet elke 10 jaar door 
een erkend sprinklerinstallateur een representatieve steekproef worden genomen waarbij 
de geselecteerde sprinklers conform de instructies van het beproevingslaboratorium 
moeten worden uitgenomen en beproefd.  

 
De steekproef moet bestaan uit tenminste 4 sprinklers of 1% van de sprinklers (grootste 
waarde aanhouden) per sprinklertype uit elk gebied met gelijke omstandigheden. 
 

Toelichting 
Wanneer niet duidelijk is wanneer een sprinklerinstallatie is aangelegd, kan de fabricagedatum van de 
sprinklers worden aangehouden. 
 
Dit Memorandum betreft een procedure voor installaties waar zich geen problemen ten aanzien van de 
betreffende sprinklers voordoen. Wanneer zich in een installatie problemen voordoen  ten aanzien van de 
betreffende sprinklers of indien de sprinklers zijn toegepast in een corrosieve omgeving, kunnen in overleg 
met de fabrikant, het keuringslaboratorium en de eisende partij andere beproevingen of periodes worden 
vastgesteld. 

 
4.2 Beproeving door beproevingslaboratorium 

De geselecteerde sprinklers moeten worden gezonden aan: 
− een op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd beproevingslaboratorium 

waarbij beproevingen conform EN 12259-1 op de verrichtingenlijst vermeld staan; of 
− één van de volgende beproevingslaboratoria:  

− BRE Certification Ltd. (LPCB quality mark); 
− VdS Schadenverhütung (VdS); 
− FM Approvals LLC (FM); 
− Underwriters Laboratories Inc(UL). 

 
Van de sprinklers moet het aanspreken (“Thermal response” en “Functional test”)  bij 
verschillende voordrukken worden beproefd waarna de waterdoorlaat (K-factor) wordt 
gemeten. De aanspreektemperatuur hoeft niet te worden gemeten. De beproeving moet zijn 
afgestemd op sprinklers die in gebruik zijn geweest en moet plaatsvinden aan de hand van 
de geldige versie van EN 12259-1, UL 199 of FM Approvals LLC Approval Standard Class 
Number 2000. 
 

Toelichting 
Voordat de sprinklers worden beproefd moeten ze visueel worden beoordeeld op zaken zoals mechanische 
beschadiging, lekkageverschijnselen, verf, schoonmaakproducten, te zware belasting of corrosie, die 
aanleiding moeten zijn voor onmiddellijke vervanging van de sprinklers. 
 
De volledige doorlaat van de sprinklers moet worden vrijgegeven bij de minimale voordruk die in de 
goedkeuringsdocumenten van de betreffende sprinkler is vermeld. 
 
De aanspreeksnelheid mag niet slechter zijn dan de waarde die is toegestaan na de post-corrosie beproeving 
van het betreffende model sprinklers. 
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Van sprinklers die meer dan 10 jaar in een installatie gemonteerd zijn geweest kan niet worden verwacht dat 
deze de eigenschappen van nieuwe sprinklers bezitten. Als er echter enige twijfel bestaat over de 
voordurende betrouwbaarheid van de sprinklers, moeten deze worden vervangen.  

 
4.3 Beproeving met negatief resultaat 

Wanneer één sprinkler uit de steekproef niet aan de beproevingscriteria voldoet, moeten 
alle sprinklers van het betreffende type uit het betreffende gebied van de steekproef worden 
vervangen. 

 
 
4.4 Verlenging van de periode van 10 jaar 

Wanneer historische gegevens voor de betreffende installatie en omstandigheden het 
aangeven, mag de periode van 10 jaar worden verlengd. 

 
5 Ingangsdatum 

Inmiddels heeft de inventarisatie van droge sprinklers in LPS 1233 gecertificeerde 
systemen plaatsgevonden. Vanaf juni 2006 worden ook moedersprinklers en 
doppelsprinklers geïnventariseerd. De inventarisatie is uitgevoerd door de conform LPS 
1233 erkende inspectie-instellingen. Rapportage hierover is toegevoegd aan de 
inspectierapporten. Per 1 juli 2004 (voor moedersprinklers en doppelsprinklers 1 januari 
2008) dient in het inspectierapport onder ´afwijkingen´ te zijn aangegeven dat droge 
sprinklers, moedersprinklers en doppelsprinklers die ouder dan 10 jaar zijn moeten worden 
getest dan wel vervangen. 


