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Aan de opstelling van dit memorandum hebben meegewerkt:

- Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
(NVBR)/Landelijk Netwerk Brandweercommandanten (LNB)

- Vereniging van Sprinkler Installateurs (VSI)
- Vereniging voor Veiligheid en Beveiliging (VVB)
- Fabrikanten/leveranciers
- Nationaal Centrum voor Preventie (NCP)/Loss Prevention Certification Board

(LPCB)
- Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN)
- Verbond van Verzekeraars
- Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)

Dit memorandum is in overleg met en met instemming van bovenstaande partijen tot
stand gekomen.
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Voorwoord

Dit memorandum is vervaardigd door de Werkgroep E van de Commissie van
Deskundigen ‘Vaste Brandblussystemen’. Het geeft voorschriften voor het ontwerp,
de aanleg, componenten, watervoorziening, inbedrijfstelling en onderhoud van
sprinklerinstallaties specifiek voor de woonomgeving. Het is bedoeld om te worden
gebruikt door ontwerpers, adviseurs, architecten, installateurs en de verantwoordelijke
autoriteiten. Dit memorandum geldt alleen:
- voor woningen en woongebouwen (appartementen) en overige woonsituaties

zoals bedoeld in het Bouwbesluit en
- tot één gezin behorend en
- indien geen vloer van een verblijfsgebied/-ruimte van het woongebouw hoger

is dan 13 meter boven het meetniveau.

De beveiliging van andere gebouwen en fabrieken is vastgelegd in de Voorschriften
voor Automatische Sprinklersystemen (VAS).

Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving worden ontworpen om gelijkwaardige
oplossingen te bieden voor de beveiliging van mensenlevens (life safety) en huis en
haard, als alternatief voor bouwkundige voorzieningen.
Voor meer informatie zie bijlage A behorend bij hoofdstuk 6 van
Brandbeveiligingsinstallaties van de NVBR, verkrijgbaar bij het NIBRA.

Dit document wordt toegepast bij de certificering volgens de regeling LPS1233 van
het NCP/LPCB (regeling voor het certificeren van brandblusinstallaties, gedragen
door een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen in Nederland).

De voorschriften verwoord in dit memorandum zijn voortgekomen uit de nieuwste
voor de Werkgroep beschikbare technische informatie ten tijde van het schrijven van
dit document. Brandbeveiliging en het beveiligen van verblijfsgebieden omvat een
breed terrein en het is daardoor onmogelijk om iedere invloed of mogelijkheid die de
invoering van dit memorandum kan beïnvloeden te beschrijven. Het ontwerp en het
onderhoud van een systeem dient door een erkende sprinkler-installateur te
geschieden. De aanleg van een systeem dient door of onder verantwoordelijkheid van
een erkende installateur te geschieden.

Nadruk wordt gelegd op de eisen van VEWIN met betrekking tot de waterleverantie
(met name verwoord in de Werkbladen van VEWIN).

Dit memorandum betreft een nieuw vakgebied. Toepassing van dit memorandum zal
leiden tot praktijkervaring. Ervaringen en verbetervoorstellen kunnen als commentaar
worden aangeleverd. Dit dient gericht te worden aan de Werkgroep E van de
Commissie van Deskundigen (p/a NCP, Postbus 261, 3990 GB, Houten).
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Introductie

Sprinklerinstallaties hebben gedurende vele jaren hun waarde bewezen in het
beschermen van leven en bezittingen in industriële en commerciële toepassingen. Het
voordeel dat sprinklers in een vroegtijdig stadium van de brand in werking treden,
alsmede de wetenschap dat het grootste aantal doden door brand valt door branden in
de woonomgeving, heeft geleid tot de introductie van een sprinklersysteem speciaal
ontworpen voor die woonomgeving.
Een goed ontworpen en geïnstalleerd sprinklersysteem zal een brand ontdekken en
beheersen in een vroeg stadium en een melding genereren in de woonomgeving.
Inwerkingtreding van het systeem zal snel de ontwikkeling van warmte en rook
verminderen. Hierdoor komt er meer tijd voor de bewoners beschikbaar om te
vluchten resp. om te worden gered.
Dit memorandum omvat daarom voorschriften voor ontwerp, aanleg, componenten,
watervoorziening, onderhoud en het testen van sprinklersystemen voor de
brandbeveiliging van verblijfsruimten en de woonomgeving.
Sprinklersystemen voor de woonomgeving bestaan uit een watervoorziening,
leidingwerk naar de zogenaamde woonomgeving, sprinklers en een automatische
akoestische en/of optische signaalgever (zowel binnen als buiten). De sprinklers
worden op specifieke plaatsen gemonteerd, waarbij een geschikte sprinkler wordt
gebruikt voor de betreffende ruimte. De hoofdonderdelen van een sprinklersysteem in
woningen en woongebouwen worden weergegeven in figuur 1.
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Sprinklers treden in werking bij een vooraf bepaalde temperatuur en verspreiden het
water naar zowel de wanden als de vloer. Het uitstromende water laat een alarm
afgaan. Alleen die sprinklers treden in werking welke individueel door de hitte van de
brand worden opgewarmd tot de temperatuur waarbij ze in werking treden.
Vanzelfsprekend dienen met de plaatsing van een sprinklerinstallatie normale zaken
bij het ontdekken van brand, zoals onmiddellijke ontruiming en het alarmeren van de
brandweer, wel in acht te worden genomen. De sprinklerinstallatie dient pas te
worden afgesloten indien de situatie dat toelaat.
Het onderhoud aan sprinklerinstallaties is niet ingewikkeld maar wel essentieel (zie
hoofdstuk 7). Het is van belang dat eigenaren en bewoners kennis nemen van de
werking en het gebruik (beheer en onderhoud) van het sprinklersysteem. In het PvE
moet worden opgenomen hoe deze informatie gecommuniceerd zal worden met
eigenaren/bewoners. E.e.a. zal per doelgroep in een document worden uitgewerkt.
Bij de oplevering van de installatie wordt een gebruiksinstructie meegeleverd.
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1 Omvang
Het memorandum geeft voorschriften
voor het ontwerp, de aanleg,
componenten, watervoorziening,
inbedrijfstelling en onderhoud van
sprinklerinstallaties specifiek voor de
woonomgeving. Dit memorandum
geldt alleen:
- voor woningen en

woongebouwen (appartementen)
en overige woonsituaties zoals
bedoeld in het Bouwbesluit en

- tot één gezin behorend en
- indien geen vloer van een

verblijfsgebied/-ruimte van het
woongebouw hoger is dan 13
meter boven het meetniveau.

Bij twijfel over het toepassen, beslist
de terzake bevoegde instantie.

2 Normreferenties
De volgende documenten dienen als
normreferentie:
A Voorschriften voor Automatische

Sprinklerinstallaties;
B Memoranda behorende bij VAS;
C Bijlage A

Brandbeveiligingsinstallaties
(NVBR/NIBRA).

3 Begrippen en definities
De volgende begrippen en definities
gelden voor dit memorandum:

3.1
ontruimingssignaalgever
Een elektrisch en/of mechanisch
systeem dat binnen de woonomgeving
(en waar van toepassing buiten)
hoorbaar (en waar nodig zichtbaar) is.

3.2
alarm- en testafsluiter
Een afsluiter waarmee men water kan
laten stromen om de werking van het
alarmeringsysteem te testen.

3.3
opvoerpomp
Een automatische pomp die water aan
de sprinklerinstallatie levert vanuit een
waterreservoir of vanuit de
waterleiding.

3.4
erkende sprinklerinstallateur
Een installateur die erkend is door
NCP/LPCB volgens LPS 1233.

3.5
woning
Zoals bedoeld in Bouwbesluit.

3.6
sprinkler met smeltpatroon
Een sprinkler die is voorzien van een
hittegevoelig smeltpatroon en in
werking treedt zodra de temperatuur
een vastgestelde waarde overschrijdt.
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3.7
sprinkler met glaspatroon
Een sprinkler die is voorzien van een
hittegevoelige, met vloeistof gevulde
glazen ampul en in werking treedt
zodra de temperatuur een vastgestelde
waarde overschrijdt.

3.8
hangende sprinkler
Een sprinkler waarvan de spreidplaat
naar beneden gericht is waardoor het
water naar buiten en onderen wordt
verspreid.

3.9
quick response sprinkler
Een sprinkler met een element dat snel
op een temperatuurstijging reageert
(EN 12259-I).

3.10
residential sprinkler
Een sprinkler welke een naar buiten en
onderen gericht sproeipatroon heeft,
geschikt voor gebruik in woningen en
woongebouwen.

3.11
woongebouw
Zoals bedoeld in Bouwbesluit.

3.12
voedingsleiding
De leiding die de toevoer vanaf de
watervoorziening verzorgt naar de

sprinklerinstallatie (zie figuur 1,
onderdeel 5).

3.13
wandsprinkler
Een sprinkler welke een half
parabolisch, naar buiten gericht
sproeipatroon geeft.

3.14
stopkraan
Een handbediende sectie afsluiter, in
de voedingsleiding naar de woning, die
in bedrijfstoestand in open stand
geborgd is.

3.15
staande sprinkler
Een sprinkler waarbij de spreidplaat
naar boven gericht is en het water naar
buiten en naar onderen wordt
verspreid.

3.16
stromingsschakelaar
Een elektrisch- en/of mechanisch
apparaat waarmee de stroming van
water kan worden gedetecteerd en een
signaal kan worden gegeven.

3.17
natte installatie
Een sprinklerinstallatie die is
ontworpen om permanent met water te
zijn gevuld.
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4 Goedkeuring

4.1 Consultatie
Indien een sprinklerinstallatie of een
aanpassing aan een sprinklerinstallatie
voor nieuwe of bestaande woningen of
gebouwen wordt overwogen, dienen de
volgende instanties, waar nodig, te
worden ingeschakeld voor het, in een
vroeg stadium, verkrijgen van hun
goedkeuring:
a) de brandweer;
b) het waterleidingbedrijf;
c) bouw- en woningtoezicht;
d) de assuradeur(en) van de woning

of inboedel;
e) inspectie-instelling.

4.2 Regeling
Certificering en handhaving vallen
onder het LPS 1233-schema.

5 Ontwerp

5.1 Watervoorziening

5.1.1 Soorten van waterlevering
De sprinklerinstallatie dient te worden
aangesloten op een van de volgende
watervoorzieningen:
a) de waterleiding;
b) een automatisch werkende
pomp die zijn water onttrekt uit een
opslagfaciliteit of de waterleiding.

Afwijkingen van het voorgaande
dienen ter goedkeuring aan de terzake
bevoegde autoriteit voorgelegd te
worden.

5.1.2 Toevoercapaciteit
Indien gebruik gemaakt wordt van de
drinkwaterleiding, dient er voor de
aanleg van de installatie een
capaciteitstest gehouden te worden op
een dusdanig tijdstip dat de
beschikbaarheid het laagst is, om zeker
te stellen dat druk en hoeveelheid
voldoende zijn voor de bedoelde
installatie.

5.2 Ontwerp- en aanlegcriteria

5.2.1 Systeemontwerp en -aanleg
De installatie dient door een erkende
sprinklerinstallateur te worden
ontworpen. De installatie dient door of
onder verantwoordelijkheid van een
erkend installateur te worden
aangelegd.

5.2.2 Soort installatie
Een sprinklerinstallatie moet zijn
uitgevoerd als natte installatie.
Voorzorgsmaatregelen tegen
bevriezing dienen getroffen te worden.
Tevens dient een instructie voor de
verantwoordelijk beheerder
aangeleverd te worden (zie 6.1.4).
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5.2.3 Omvang van de beveiliging met
sprinklers
De beveiliging met sprinklers moet in
alle ruimtes van de woning resp. het
woongebouw plaatsvinden m.u.v.:
- badkamers met een

vloeroppervlak kleiner dan 5 m_;
- ruimten met een vloeroppervlak

van minder dan 2 m_ en waar de
kleinste maat niet groter is dan 1
meter en de muren en het plafond
zijn bekleed met niet-brandbare
of moeilijk brandbare materialen;

- onbewoonde aangebouwde
ruimten, enz.;

- kruipruimten;
OPMERKING 1: “onbewoond” betekent
afgeschermd van het beveiligde deel door een
constructie met een brandwerendheid van 30
minuten volgens NEN 6068.
OPMERKING 2: bepaalde autoriteiten kunnen
een brandwerendheid van 60 minuten eisen.
OPMERKING 3: eerstgenoemde uitzondering
geldt niet indien in die ruimte elektrische
apparatuur zoals wasmachines, drogers, etc.,
aangesloten kunnen worden.

Iedere afwijking zoals het niet
beveiligen van een onbewoonde ruimte
onder het dak moet worden
overeengekomen met de terzake
bevoegde autoriteit.

5.2.4 Hydraulische berekeningen
Berekeningen van drukverliezen in het
leidingwerk dienen te worden gemaakt
in overeenstemming met bijlage A.
Om te kunnen voldoen aan 5.2.5 voor
het bepalen van de benodigde
leidingdiameters dient te worden
uitgegaan van de laagst mogelijke
opbrengst/druk eigenschappen.

5.2.5 Prestatie-eisen
sprinklerinstallatie

5.2.5.1 Sprinklerinstallatie
Een sprinklerinstallatie moet in staat
zijn om de volgende minimale

waterhoeveelheden bij de sprinklers te
kunnen leveren:

a) voor woningen:
1) 60 l/min door één enkele

sprinkler; of
2) 42 l/min door ieder van

twee sprinklers welke
gelijktijdig in werking zijn
in één ruimte;

b) voor woongebouwen
1) 60 l/min door één enkele

sprinkler; of
2) 42 l/min door ieder van

maximaal vier sprinklers
welke gelijktijdig in
werking zijn in één ruimte.

5.2.5.2 Residential Sprinklers
In woningen moeten Residential
Sprinklers worden toegepast. De
installatie moet in staat zijn om de
waterhoeveelheden voor een of twee
sprinklers gelijktijdig te kunnen
verwerken doch niet minder dan de
hoeveelheden zoals vermeld onder
5.2.5.1a) of de hoeveelheid en
aantallen volgens opgave/specificaties
fabrikant.
In woongebouwen moeten Residential
Sprinklers worden toegepast. De
installatie moet in staat zijn om
minimaal de waterhoeveelheid voor
vier gelijktijdig werkende sprinklers te
leveren bij hoeveelheden niet minder
dan de hoeveelheden gegeven in
5.2.5.1b) of de hoeveelheden en
aantallen volgens opgave/specificaties
fabrikant.

5.2.5.3 Minimale werkdruk
De minimale werkdruk van enige
sprinkler mag niet lager zijn dan 0,5
bar of zoals is aangegeven door de
fabrikant van de goedgekeurde
sprinkler.
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5.2.5.4 Concealed sprinklers
Concealed sprinklers met UL-
goedkeuring mogen worden toegepast.
(zie tevens 5.3.1.1)

5.2.6 Capaciteitseisen voor
aansluitingen op de waterleiding
Indien alleen de waterleidingaan-
sluiting dient als voeding voor de
sprinklerinstallatie, moet de installatie
in staat zijn om waterhoeveelheden te
leveren aan de sprinklers in
overeenstemming met de voorschriften
zoals vermeld in 5.2.5.1 en 5.2.5.2.

Indien de waterleidingaansluiting dient
voor zowel de sprinklerinstallatie
alsmede voor de levering van
drinkwater aan de woning of het
woongebouw, moet de
sprinklerinstallatie in staat zijn om
waterhoeveelheden te leveren aan de
sprinklers in overeenstemming zoals
vermeld in 5.2.5.1 en 5.2.5.2.

Indien een waterleidingaansluiting
voor meer dan één woning dient, moet
de installatie in staat zijn om de
hoeveelheid water voor de sprinklers te
leveren in overeenstemming met de
eisen van 5.2.5.1 en 5.2.5.2 op het
moment dat er een maximale afname is
voor alle betreffende woningen.

5.2.7 De opgeslagen hoeveelheid
water
Indien gebruik gemaakt wordt van een
wateropslagtank voor de
sprinklerinstallatie, dient ten aanzien

van de opgeslagen hoeveelheid ten
minste het volgende in acht genomen
te worden:

a) in woningen moeten de
sprinklerinstallaties worden
berekend op basis van het
onderhouden van de druk en
opbrengst gedurende 10 minuten,
behoudens gelijkwaardige
oplossingen (zie bijlage A bij
hoofdstuk 6 van
Brandbeveiligingsinstallaties van
NVBR/NIBRA). De grootste
waarde van de twee hierna
genoemde oplossingen dient te
worden genomen:
1) een enkel werkende sprinkler

zich bevindende op de
hydraulisch meest ongunstige
positie;

2) twee werkende sprinklers in
één ruimte;

b) in woongebouwen moeten de
spinklerinstallaties worden
berekend op basis van het
onderhouden van de druk en
opbrengst gedurende 30 minuten,
behoudens gelijkwaardige
oplossingen (zie bijlage A bij
hoofdstuk 6 van
Brandbeveiligings-installaties
van NVBR) voor de combinatie
van maximaal het aantal
ontwerpsprinklers (niet meer dan
vier in getal), werkende in één
ruimte, zich bevindende in de
hydraulisch meest gunstige
positie.
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Geen rekening mag worden gehouden
met instromend water in de opslagtank
bij het bepalen van de inhoud van het
reservoir.
Er dient sprake te zijn van een
automatische suppletie met
vlotterafsluiter (leidingdiameter dient
ten minste 15 mm te bedragen).
De minimum beschikbare
waterhoeveelheid moet worden
berekend over het meest gunstige
sproeivlak (zie definitie Qmax in de
VAS) en dient voldoende te zijn voor
gelijktijdige waterlevering van de te
berekenen sprinklers gedurende de
vereiste sproeitijd.
De tank dient opgesteld te worden in
een vorstvrije ruimte.

5.2.8 Opvoerpomp
Indien een opvoerpomp wordt gebruikt
om aan de prestatie-eisen van 5.2.5.1
en 5.2.5.2 te voldoen moet hij:

a) geplaatst zijn op een vorstvrije
plaats;

b) elektrisch beveiligd zijn conform
NEN 1010 met een geschikte
zekering;

c) voorzien zijn van een
automatische wekelijkse
testvoorziening, om vastzitten te
voorkomen.

5.2.9 Sprinklerdekking en -
positionering

5.2.9.1 Sprinklerdekking
Het maximale oppervlak beveiligd
door een sprinkler moet in
overeenstemming zijn met de in de
goedkeuring voor dat type sprinkler

vermelde waarde. De onderlinge
afstand tussen sprinklers wordt bepaald
overeenkomstig de goedgekeurde
specificaties van de fabrikant.
Minimale afstand tussen de sprinklers
moet ten minste twee meter bedragen.

5.2.9.2 Positionering van sprinklers
Sprinklers moeten volgens de volgende
eisen worden gepositioneerd:
a) De warmtegevoelige elementen

residential sprinklers moeten zich
onder het plafond bevinden, doch
niet meer dan 100 mm onder het
plafond uit steken;

b) De warmtegevoelige elementen
van wandsprinklers moeten zich
tussen de 100 en 150 mm uit het
plafond te bevinden;

c) Het gehele vloeroppervlak van de
ruimte alsmede de wanden tot 70
cm onder het plafond dienen door
de sprinklers nat te worden
gemaakt bij het inwerking zijn
van de sprinklers;

d) De gevoeligheid en het
sproeipatroon mag niet ernstig
door obstructies, zoals
constructiebalken, lichtarmaturen
of andere sprinklers, worden
verstoord;

e) Sprinklers moeten zich op meer
dan 50 mm afstand van enige
muur of scheidingswand
bevinden;

f) Het plafond boven de sprinklers
moet conform het vigerende
Bouwbesluit zijn;

g) Indien de fabrikant, op basis van
de type-goedkeuring, afwijkende
maten voorschrijft, dienen die te
worden aangehouden.
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5.3 Componenten

5.3.1 Sprinklers

5.3.1.1 Algemeen
Sprinklers dienen voor het specifieke
doel, resp. de specifieke toepassing te
zijn goedgekeurd door een van de
volgende erkende keuringsinstituten:
LPCB, VdS, FM Global of UL.
Sprinklers moeten in overeenstemming
met de goedkeuring zijn gemerkt. Het
aanbrengen van (concealed) sprinklers
in betonnen plafonds/daken, waarbij
sprinklers worden geplaatst in een
vooraf aangebrachte sparing in het
beton, is alleen toegestaan als de
sprinklers zijn goedgekeurd om als
zodanig in betonnen plafonds/daken te
worden geïnstalleerd.

5.3.1.2 Werkingtemperatuur van
sprinklers
Sprinklers met een smeltpatroon
moeten op het juk van een
kleurcodering zijn voorzien,
glaspatroonsprinklers moeten door de
kleur van de vloeistof zijn voorzien
van een kleurcodering in
overeenstemming met VAS.
De activeringstemperatuur van de
sprinklers dient als volgt te zijn:
a) het dichtst bij doch ten minste 30

graden hoger dan de hoogst te
verwachten
omgevingstemperatuur van de
ruimte;

b) binnen een bereik van 79 ˚C tot
100 ˚C indien gemonteerd onder
een glazen dak.

OPMERKING: onder normale
omstandigheden in Nederland zal de
werkingstemperatuur van de sprinkler tussen
de 68 ˚C en 74˚C liggen.
De sprinklers dienen quick response sprinklers
te zijn.

5.3.2 Leidingen en fittingen
Leidingen en fittingen moeten voldoen
aan bijlage A.

Plastic- en andere leidingen en
fittingen geschikt voor gebruik in
sprinklerinstallaties voor
woongebouwen en woningen moeten
overeenkomstig de instructies van de
fabrikant en de keurende instantie
worden geïnstalleerd.

5.3.3 Afsluiters en alarmgevers

5.3.3.1 Algemeen
Alarmgevers geschikt voor toepassing
in woongebouwen en woningen dienen
overeenkomstig de prestatie-eis voor
rookmelders in de woonomgeving
(NEN 2555) geïnstalleerd te worden.

5.3.3.2 Alarmgevers
Het systeem dient voorzien te zijn van
een stromingsschakelaar welke een
luid akoestisch alarm (≥ 80 dB, NEN
2555) dient te activeren.

5.3.3.3 Afsluiters
De installatie dient voorzien te zijn van
het volgende (zie figuur 1):
a) een terugstroombeveiliging om

drinkwatervervuiling te
voorkomen;

b) een stopkraan met volle doorlaat
om het leidingwerk van de
sprinklerinstallatie in te blokken
van de waterleiding;

OPMERKING 1: De afsluiter moet in de open
positie worden geborgd om te voorkomen dat
de watertoevoer naar de sprinklerinstallatie
ongewenst wordt onderbroken.
c) een voorkeursafsluiter (afsluiter

die toevoer naar verbruikswater
afsluit), daar waar van
toepassing;

d) een alarm- en testafsluiter;
OPMERKING 2: Er dient op het einde van de
hydraulisch verst verwijderde leiding van de
installatie een testvoorziening te worden
aangebracht, bestaande uit een snelopenende
afsluiter met een nominale diameter van 22
mm en hierop een open sproeier met een
doorlaat gelijk aan die van de kleinste sprinkler
in de installatie.
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e) een aftapafsluiter gemonteerd op
het laagste punt van het
leidingwerk, kan worden
gemonteerd met de hiervoor
onder d genoemde voorziening.

5.3.4 Elektrisch bediende apparaten
Overeenkomstig NEN 1010 met vaste
verbinding.

6 Aanleg, oplevering en
documentatie

6.1 Aanleg

6.1.1 Algemeen
Sprinklerinstallaties moeten worden
aangelegd in overeenstemming met de
voorschriften.

6.1.2 Vervallen

6.1.3 Leidingwerk

6.1.3.1 Leidingdiameters
Leidingdiameters dienen te worden
bepaald d.m.v. hydraulische
berekeningen (zie bijlage A).

6.1.3.2 Leidingondersteuningen
Slechts metalen leidingbevestigingen
mogen worden gebruikt. Beugels
dienen in de buurt van sprinklers te
worden gemonteerd om er voor te
zorgen dat er geen bewegingen
optreden waardoor de sprinklers tegen
het plafond of zoldervloeren kunnen
stoten. In voorkomende gevallen
mogen ook leidingen van bepaalde
samenstelling worden ingestort in het
beton.

6.1.3.3 Leidingwerk door houten
draagconstructies
Er mogen geen kepen of
doorvoeringen door houten
draagconstructies worden gemaakt die
de integriteit van de constructie
aantasten.

6.1.4 Bescherming tegen vorst (zie
5.2.2)
Het is van belang dat alle leidingen die
onder invloed staan van lage
temperaturen tegen vorst worden
beschermd.
OPMERKING 1Elektrische lintverwarming
en/of isolatie of een antivriesoplossing of een
droog systeem mogen worden toegepast.
OPMERKING 2: Richtlijnen voor water staan
het gebruik van antivries niet toe indien er een
aansluiting op de waterleiding wordt gemaakt.
OPMERKING 3: Antivries op glycerinebasis
mag worden toegepast voor het beveiligen van
kunststofleidingen. Antivries op glycolbasis
mag niet worden toegepast in
kunststofleidingen.

6.2 Oplevering

6.2.1 Testen op lekkage
De sprinklerinstallatie moet op lekkage
worden getest door deze met water
onder een normale werkdruk te vullen
en te kijken bij iedere verbinding of
lekkages zichtbaar zijn. Ieder
gevonden lek dient de worden
gerepareerd.
De watervoorziening naar de installatie
moet worden afgesloten en de
installatie moet gedurende een uur
worden afgeperst op 1,5 maal de
werkdruk. Indien de installatie niet
onder druk blijft staan, moet de
lekkage worden opgespoord en
verholpen en de test moet worden
herhaald.

6.2.2 Hydraulische test
De installatie moet ook worden getest
om vast te stellen of de benodigde
hoeveelheid water, zoals omschreven
in 5.2.5, beschikbaar is bij een druk bij
de alarm- en testafsluiter (zie 5.3.3.3d).
Indien de hoeveelheid water bij de
benodigde druk niet aanwezig is kan
de installatie niet worden goedgekeurd,
totdat het systeem verbeterd is en de
hier vermelde test correct is verlopen.
De ontwerper en de installateur moeten
de installatie verbeteren.
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Er dient een doelmatige afvoer van het
testwater te worden gerealiseerd.
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6.2.3 Alarmtest
Het alarm moet in alle bewoonbare
ruimtes, die door sprinklers beveiligd
zijn en aangesloten zijn op het
alarmapparaat dat getest wordt,
hoorbaar zijn.

6.2.4 Overeenstemming
Bij een bevredigende voltooiing van de
opleveringstesten door een erkende
inspectie-instelling, dient er een NCP-
LPCB-certificaat verstrekt te worden
door een erkende inspectie-instelling,
die op basis van 45004 type A
geaccrediteerd is.

6.3 Documentatie

6.3.1 Presentatie
Voor nieuwe en installaties die
uitgebreid worden moeten alle
tekeningen voorzien zijn van:
a) het adres en de plaats van het

risico;
b) De naam en het adres van de

erkende installateur;
c) De naam van de ontwerper;
d) De datum van aanleg.

6.3.2 Documentatie
Bij oplevering dient door de
installateur de volgende informatie aan
de eigenaar of bewoner te worden
overhandigd:
a) een algemene omschrijving van

de installatie en een certificaat;
b) een overzichtstekening van alle

beveiligde ruimten waarop de
omvang van de installatie staat
aangegeven;

c) details van de watervoorziening
welke, indien het een aansluiting
op de waterleiding betreft, is

voorzien van de opbrengst- en
drukinformatie op een bepaalde
plaats voor de opgeleverde
installatie met datum en tijd van
de test;

d) een inspectie- en routinecontrole-
programma van de installatie,
incl. de eisen die gesteld worden
aan de persoon die deze
werkzaamheden mag uitvoeren;

OPMERKING: dit programma moeten tevens
instructies bevatten wat te doen bij het
bedienen van de installatie alsmede hoe fouten
op te heffen enz.
e) een lijst met gebruikte

componenten, met vermelding
van de naam van de fabrikant en
het onderdeelnummer;

f) een 24 uur
storingstelefoonnummer voor het
verkrijgen van hulp;

g) een logboek waarin inspectie-
controle- en
onderhoudsdocumenten zitten die
aangeven dat er een geregeld
programma moet worden
uitgevoerd door een LPS 1233-
erkende installateur;

h) essentiële informatie voor de
gebruiker, zoals “het schilderen
of afdekken van sprinklers zal de
goede werking van de sprinklers
verhinderen”, “er mag geen
aanpassing aan delen van de
installatie worden gemaakt die
niet in overeenstemming is met
dit concept”.

In geval van vervanging van een
sprinkler dient deze niet door de
eigenaar of bewoner te worden
geplaatst doch slechts door een
daarvoor erkende sprinklerinstallateur.
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7 Onderhoud en beheer

7.1 Verantwoordelijkheid
Gebruikersbepalingen: zie bijlage 1.

7.2 PvE
Er dient vooraf een PvE te worden
opgesteld door een erkende inspectie-
instelling.

7.3 Checklists
In het PvE zullen checklists worden
opgenomen:
a) ten behoeve van het opleveren;
b) ten behoeve van onderhoud en

beheer;
c) ten behoeve van het certificeren

van de sprinkler- en
brandmeldinstallatie.

7.4 Onderhoud
De installatie dient jaarlijks te worden
onderhouden door een erkende
installateur.

7.5 Inspecties
De installatie dient bij oplevering te
worden geïnspecteerd en daarna
driejaarlijks door een erkende
inspectie-instelling.
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Bijlage 1

Gebruikersbepalingen
sprinklers in woningen

Maandelijkse controle
Voor het goed functioneren van de
sprinklers bij brand moeten de volgende
aspecten maandelijks door de bewoner
worden gecontroleerd:
visuele inspectie van alle sprinklers (zie de
"Eisen ten aanzien van sprinklers");
controleer de afsluiters en borg ze zonodig
in de juiste stand;
voer de testprocedure uit;
controleer het aantal reservesprinklers.

Testprocedure voor maandelijkse
controle
bij het testen van de sprinklers zal geen
water uit de sprinklers komen. Dit is pas
mogelijk als de temperatuur bij de
sprinkler hoger wordt dan zo'n 75 ºC. Er
komt dan alleen water uit de sprinkler die
te heet is geworden;
test het alarmsysteem en de pomp (indien
aanwezig) door middel van de volgende
controles:
controleer de statische druk op het systeem
(druk op de manometer met gesloten
testafsluiter);
controleer de dynamische druk op het
systeem (druk op de manometer met open
testafsluiter). Open hiertoe langzaam de
testafsluiter totdat deze geheel open is;
controleer of de pomp start en het alarm
klinkt;
noteer de gemeten drukken op het
testformulier (dit is nodig voor het
onderhoud en de periodieke inspectie van
de sprinklerinstallatie);
sluit de testafsluiter geleidelijk;
stop de pomp (indien aanwezig).
neem contact op met de
sprinklerinstallateur als de gecontroleerde
drukken lager zijn dan de minimale

waarden (als vermeld bij de manometer)
of als het alarm niet werkt;
controleer het waterniveau in de tank
(indien aanwezig).

Eisen ten aanzien van sprinklers
om de sprinklers goed te laten
functioneren, moet een vrije ruimte
worden aangehouden tussen de sprinklers
en meubels, opslag e.d. van ten minste 0,5
m;
sprinklers mogen niet lekken,
gecorrodeerd zijn (verroest) of beschadigd.
Laat sprinklers zonodig vervangen door de
sprinklerinstallateur;
er mogen geen voorwerpen aan de
sprinklers of de leidingen worden
gehangen;
sprinklers mogen niet worden geschilderd
of anderszins gecamoufleerd met tape,
papier decoratiemateriaal enz;
bij verbouwingen moet contact worden
opgenomen met de sprinklerinstallateur
omdat bij het verplaatsen van wanden
aanpassingen van de sprinklerinstallatie
nodig kunnen zijn;
pas op in de winter: alle ruimten waarin
sprinklers zijn aangebracht moeten
vorstvrij worden gehouden.

Onderhoud van de sprinklerinstallatie
laat de sprinklerinstallatie jaarlijks
controleren door de erkende
sprinklerinstallateur.

Periodieke inspectie
de sprinklerinstallatie moet op last van de
brandweer elke 3 jaar (of 5 jaar,
afhankelijk van het soort installatie)
worden geïnspecteerd door het
inspectiebureau. Het bureau neemt
hiervoor contact met u op.
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Gebruikersbepalingen,
richtlijnen voor gebruikers van
een gesprinklerd woongebouw

1 Inleiding

1.1 Algemeen
In dit rapport zijn de regels opgenomen
die gebruikers in acht moeten nemen
om de sprinklerbeveiliging in optimale
staat te houden.

1.2 Inspectie
De sprinklerinstallatie wordt periodiek
door het inspectiebureau
geïnspecteerd. In een inspectierapport
wordt gerapporteerd welke
maatregelen moeten worden getroffen
ten aanzien van zaken die niet in
overeenstemming zijn met de
voorschriften. De gebruiker is verplicht
het inspectiebureau toegang tot het
gebouw te verlenen voor
inspectiedoeleinden.

2 De werking van de
sprinklerinstallatie
Aangezien er over de werking van een
sprinklerinstallatie dikwijls
misverstanden bestaan, wordt hierna
globaal de werking van een
sprinklerinstallatie uiteengezet.

Een sprinklerinstallatie heeft tot doel
een ontstane brand te detecteren, te
signaleren en te bestrijden en daardoor
de schade tot een minimum te
beperken.

In principe bestaat een
sprinklerinstallatie uit een buizennet
onder de plafonds waarop op bepaalde

onderlinge afstanden sprinklers zijn
aangesloten.
In het buizennet bevinden zich
signaleringsvoorzieningen.

Indien in een gesprinklerde ruimte een
brand ontstaat, zal binnen enkele
minuten de smeltpatroon of het met
vloeistof gevulde glaasje van de
sprinkler direct boven de brandhaard
stuk gaan. Hierdoor wordt de sprinkler
geopend en gaat er water sproeien; als
gevolg hiervan daalt de druk in het
buizennet en wordt de watertoevoer
automatisch ingeschakeld. Indien de
brand zich zeer snel ontwikkelt, zullen
ook de sprinklers die zich in de directe
omgeving van de brandhaard bevinden
opengaan en bluswater gaan sproeien.

Het bluswater verspreidt zich rondom
de sprinkler doordat een gerichte straal
water onder hoge druk op de deflector
van de sprinkler spuit en daar uit elkaar
wordt geslagen.

Aangezien elke sprinkler het bluswater
rondom moet verspreiden en het water
op het verste punt van een
sproeipatroon van de sprinkler door de
zwaartekracht gedaald, moge het
duidelijk zijn dat zich in dit gebied
geen obstructies mogen bevinden.

Indien de brand is geblust, moet de
watertoevoer worden gestopt door de
afsluiter onder de alarmklep van de
desbetreffende verdieping dicht te
draaien. Dit mag in principe alleen
door de brandweer plaatsvinden.
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3 Richtlijnen voor sprinklers

3.1 Maandelijkse controle
Voor het goed functioneren van de
sprinklers bij brand moeten de
volgende aspecten maandelijks door de
bewoner worden gecontroleerd:

a. visuele inspectie van alle
sprinklers (zie de "Eisenten
aanzien van sprinklers");

b. controleer de afsluiters en borg
ze zonodig in de juiste stand;

c. voer de testprocedure uit;
d. controleer het aantal

reservesprinklers.

3.2 Testprocedure voor maandelijkse
controle
Bij het testen van de sprinkler zal geen
water uit de sprinklers komen. Dit is
pas mogelijk als de temperatuur bij de
sprinkler hoger wordt dan zo'n 75°C.
Er komt dan alleen water uit de
sprinkler die te heet is geworden; test
het alarmsysteem en de pomp (indien
aanwezig) door middel van de
volgende controles:

a. controleer de statische druk op
het systeem (druk op de
manometer met gesloten
testafsluiter);

b. controleer de dynamische druk
op het systeem (druk op de
manometer met open
testafsluiter). Open hiertoe
langzaam de testafsluiter totdat
deze geheel open is;

c. noteer de gemeten drukken op
het testformulier (dit is nodig
voor het onderhoud en de
periodieke inspectie van de
sprinklerinstallatie);

d. sluit de testafsluiter geleidelijk;
e. stop de pomp (indien

aanwezig);
f. neem contact op met de

sprinklerinstallaties als de
gecontroleerde drukken lager
zijn dan de minimale waarden

(als vermeld bij de manometer)
of als het alarm niet werkt;
controleer het waterniveau in
de tank (indien aanwezig).

3.3 Eisen ten aanzien van sprinklers
a. om de sprinklers goed te laten

functioneren, moet een vrije
ruimte worden aangehouden
tussen de sprinklers en
meubels, opslag e.d. van
tenminste 0,5 m;

b. sprinklers mogen niet lekken,
gecorrodeerd zijn (verroest) of
beschadigd. Laat sprinklers
zonodig vervangen door de
sprinklerinstallateur;

c. er mogen geen voorwerpen aan
de sprinklers of de leidingen
worden gehangen;

d. sprinkers mogen niet worden
geschilderd of anderszins
gecamoufleerd met tape, papier
decoratiemateriaal enz;

e. bij verbouwingen moet contact
worden opgenomen met de
sprinklerinstallateur omdat bij
het verplaatsen van wanden
aanpassingen van de
sprinklerinstallatie nodig
kunnen zijn;

f. pas op in de winter: alle
ruimten waarin sprinkler zijn
aangebracht moeten vorstvrij
worden gehouden.

3.4 Onderhoud van de
sprinklerinstallatie
Laat de sprinklerinstallatie jaarlijks
controleren door de erkende
sprinklerinstallateur.

3.5 Periodieke inspectie
De sprinklerinstallatie moet op last van
de brandweer elke 3 jaar worden
geïnspecteerd door het
inspectiebureau. Het bureau neemt
hiervoor contact met u op.
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Bijlage A

Hydraulische calculaties

Het totale sprinklersysteem dient hydraulisch berekend te worden.
a) Het statisch hoogteverschil tussen twee aansluitpunten in een

sprinklerinstallatie wordt verkregen door de volgende formule:
Verschil in statische druk, p=0.1h (bar), waarbij h de verticale afstand tussen
de twee punten in meters (m) is

b) Het drukverlies (p) als gevolg van leidingweerstand dienen te worden
berekend met
behulp van de Hazen-Williams formule:

p = 6,05 x 10 5  x L x Q 85,1

     C 85,1  x d 87,4

Waarbij:
p = drukverlies in de leiding in bar;
Q = hoeveelheid water door de leiding in liters per minuut (l/min);
d = binnendiameter van de leiding in millimeters (mm);
C = de leidingconstante (zie tabel 1.1);
L = equivalente lengte rechte leiding, bochten en fittingen in meters (m).

Tabel 1.1

Materiaal C
Staal 120
Koper 140
Kunststof 140

Equivalente lengtes stalen, koperen en kunststof leidingen voor fittingen worden in
onderstaande tabellen weergegeven:

Tabel 1.2

Stalen fittingen Nom. diam.
Equivalente pijplengte mm
in meters 20 25 32 40 50 65
90° schroefdraad knie 0.63 0.77 1.04 1.22 1.46 1.89
90° lasbocht 0.30 0.36 0.49 0.56 0.69 0.88
45° schroefdraad knie 0.34 0.40 0.55 0.66 0.76 1.02
Standaard geschroefd T- of
kruisstuk

1.25 1.54 2.13 2.44 2.91 3.81
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Tabel 1.3

Tabel 1.4

Nom. diam.

mm

Fittingen voor kunststofpijp
Equivalente pijplengte in
meters

20 25 32 40 50 65 80

Doorgaand T-stuk 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.60 0.60

Afgaand T-stuk 0.90 1.50 1.80 2.40 3.00 3.60 4.50

90° knie 2.10 2.10 2.40 2.70 3.30 3.60 3.90

45° knie 0.30 0.30 0.60 0.60 0.60 0.90 1.20

Koppeling 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.60 0.60

Nom. diam.

mm

Koperen fittingen
Equivalente pijplengte in
meters

22 28 35 42 54

Doorgaand T-stuk 0.068 0.10 0.13 0.16 0.22

Afgaand T-stuk 1.00 1.40 1.80 2.30 3.10

90° bocht 0.49 0.68 0.91 1.10 1.70

90°knie 0.74 1.00 1.30 1.50 2.10




